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Bukifest 2015
Kdy: pátek 4. 9. v 19.00
Kde: Club Kino
Již 6. ročník Bukifestu proběhne hned první zářijový pátek. Zveme tedy všechny příznivce úspěšného textaře, hudebníka, a černošického milovníka dobré muziky Michala
Bukoviče na tento každoroční vzpomínkový večer. Připomeňme si, že k jeho nejznámějším textům patří například píseň Karla Zicha Paráda nebo Jiřího Korna Karel nese čaj.
Psal i pro Věru Martinovou, Petra Spáleného, skupinu Rangers a bezpočet dalších interpretů. Do historie Černošic se pak Michal Bukovič zapsal jednak hospodou Tornado
u Pumpahony, kde často zněly jeho trampské písničky, dále také černošičtí vzpomínají
na Bukovičovu sbírku gramofonových desek a jeho hudební produkci na černošické
Mariánské pouti a v hotelu Kazín.
Jaký bude letošní ročník
Bukovičovu lásku k rock’n’rollu a country si každý rok Černošice připomínají Bukifestem, jehož program je složený z muzikantů, již měli vztah k Bukovičovi osobně nebo
k jeho textům. Letos se tedy můžete těšit na stálici Bukifestu - Jitku Vrbovou a její kapelu. Dále na jediný Karel Zich revival v České republice - Karel Zich revival band, který nám připomene známé hity Karla Zicha a na závěr večera parket dostane do varu
rock’n’rollová legenda Pavel Sedláček & Cadillac. Michal Bukovič bude také na začátku
večera uveden do Černošické síně slávy a dostane svou hvězdu na chodníku před Club
Kinem.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji za 150 Kč v Minimarketu na černošickém nádraží
a v Club Kině. Na místě budou vstupenky za 180 Kč.
Naše poděkování patří Stavitelství Řehoř, Rokal Praha a Albet, dále Club Kinu Černošice a Městu Černošice. Akce se připojuje k oslavám 900. výročí Černošic.
Přijďte si užít skvělou muziku a zavzpomínat na mimořádnou černošickou osobnost!
Za organizační tým festivalu
Michaela a Magdaléna Voldřichovy

Poběžte s námi

Svatováclavský koncert
v kostele
Kdy: pondělí 28. 9. v 19.00
Kde: k
 ostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
Na Svatého Václava se můžete těšit na jeden
z vrcholů letošních oslav 900. výročí od první
písemné zmínky o naší obci. V kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Pražští pěvci
za spolupráce varhaníka Mikoláše Troupa
a hráčů Černošické komorní filharmonie pod
vedením Stanislava Mistra.
Černošické Svatováclavské slavnosti se
budou věnovat třem tématům. Na počest
výročí 900 let Černošic zazní hudba od středověku po současnost. K příležitosti Svatováclavských slavností to bude hudba du-

chovní se zaměřením na uctění sv. Václava.
A k letošnímu výročí 600 let od upálení Mistra
Jana Husa pak zazní premiéra skladby současného skladatele Mikoláše Troupa „Apellatio ad supremum iudicem“ (Odvolání k nejvyššímu soudci) tomuto výročí věnovaná.
Vstupenky obdržíte za 130 Kč v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží)
nebo za 150 Kč na místě před koncertem.
Pavel Blaženín
Pokračování a program najdete na str. 15

Kdy: sobota 19. 9.
Kde: start na hřišti v Husově ul.
1. ročník Černošického běhu, který je součástí
oslav 900 let Černošic, se koná již v sobotu 19.
září. Start i cíl jsou na hřišti v Husově ulici na Vráži.
Pro děti jsou připraveny trasy 250, 650 a 1500 m,
pro dorost 3 km a pro dospělé 3 a 10 km.
Závod odstartují nejmladší ve 14 hodin (registrace od 13 hodin), ostatní kategorie budou následovat. Naším cílem je dát šanci všem i „neběžcům“
a pokusit se společně uběhnout 900 kilometrů.
Výsledky budou vyhlašovány průběžně po skončení
jednotlivých běhů.
K závodu se můžete přihlásit již nyní přes on-line
registraci. Registrace a více informací na www.cernosickybeh.cz.
Za organizační tým Bětka a Tomáš Kratochvílovi,
Dana a Petr Pánkovi

z radnice

Sbírka
na sportovní halu
Ve sbírce na sportovní halu, jejíž cílová částka je 10 milionů, bylo k 17. srpnu celkem
shromážděno:

8.755.173 Kč
což je součet dosavadního výnosu veřejné sbírky na transparentním účtu 1820388063349/0800 a všech darů, sponzorských příspěvků a programu adopce sedaček
na základě darovacích smluv, které směřují na
investiční účet.
Do cílové částky nám zbývá ještě získat
1.244.827 Kč.
Více na www.procernosice.cz a www.mestocernosice.cz (včetně odkazu na transparentní
účty).

Děkujeme všem dárcům
a podporovatelům sportovní haly.

„Společně to dáme!“
FOTO: Petr Kubín

-- Sportovní hala už zase
o něco „povyrostla.“ --

Město Černošice
vyhlašuje konkurs na místo

ředitele/ředitelky
Základní školy Černošice,
okr. Praha-západ,
s předpokládaným nástupem
1. 2. 2016.
Přihlášky zasílejte v obálce označené
nápisem: KONKURS-ředitel/ředitelka ZŠ
nejpozději do 7. 10. 2015 do 14.00 hod.
na adresu: Město Černošice,
Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Bližší informace
na www.mestocernosice.cz,
tel. 221 982 368 E. Jeřichová,
221 982 481 J. Svobodová.
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Do sbírky přispěli:
p.k.Solvent s.r.o. (Martin Moravec) 2 021 000 Kč vč. DPH,
Libor Malý 1 080 000 Kč,
PRO.MED.CS Praha, a.s. (Ivan Daněk) 907 500 Kč vč. DPH,
Daniela a Jiří Pavlíčkovi 220 000 Kč;
částkou 200 000 Kč: Jan Fara, Erilens s.r.o. (Pavel Tichý), Dagmar a Radek Jalůvkovi, Zdeněk
Otava;
částkou 150 000 Kč: Marek Sláčík, Stavitelství Řehoř s.r.o. (Petr Řehoř),
AQUACONSULT, spol. s.r.o. (Zdeněk Vlček) - přípojky VaK do ceny 150 tis. Kč bez DPH;
částkou 100 000 Kč: Daniel Broda, Miroslav Huňáček, Zuzana a Daniel Zejdovi, Alžběta a Tomáš
Kratochvílovi, Vendula a Filip Kořínkovi, BRUDRA s.r.o. (Pavel Růžička), Klára Nováková, Kateřina a
Robert Nešpůrkovi, Josef Hlavička, Tomáš Sokol, Jan Strakoš, Benefit Management s.r.o. (121 tis.
vč. DPH), Radim Jasek, Barbara a Jan Žákovi;
Michal Hon 90 000 Kč,
Alexandr Pavlov 75 000 Kč, Věra Čáslavská 75 000 Kč,
Martina a Jan Göttelovi 70 000 Kč,
Petr a Romana Wolfovi 58 800 Kč;
částkou 50 000 Kč: Jestico + Whiles (Sean J. Clifton), Olga Humlová, David Hendrych, Alice a
Tomáš Uzlovi, Vlaďka a Tomáš Hlaváčkovi, Jiří Stržínek, Jan Neuman, Marcel Hujo, Milan Pavlík;
částkou 30 000 Kč: Peter Palečka, Zdeněk Kavka;
částkou 25 000 Kč: Jiří Holubec, Milan a Simona Nováčkovi, Kateřina a Daniel Matulovi, Vladimír
Frank, Jurij Zíma, Lenka a Karel Kacálkovi, Magda a Petr Košťákovi, Petr Coka, Rudolf Štika, Karel
Müller, Luboš Bórik, EKOTECHNIKA spol. s r.o. (A. a K. Mrázovi), Libuše Müllerová;
částkou 20 000 Kč: Vlastiml Ráb, Karel Znamenáček, Jiří Poňka;
Skauti 16 951 Kč;
částkou 10 000 Kč: Petr Sýkora, Martina a Ivan Melounovi, Gabriela Linhartová, Bohatovi - Luna,
Václava a Miroslav Jersákovi, Radovan Maťha, Viktor Zborník;
Vladimír Knop 6 000 Kč;
částkou 5 000 Kč: Brožovi, Magdalena Vančáková, M., M., J. a V. Stádníkovi, Sládkovi, Alexandr
Pařík, Pavel Hokr, Michal Suchý;
Pavel Fojtík 4 000 Kč,
Adéla Červenková 3 220 Kč;
částkou 3 000 Kč: Ilona a Jan Arnoldovi, Jana a Pavel Cejnarovi;
Budíkovi 2 500 Kč,
částkou 2 000 Kč: Markéta Finnová, Eva Gryczová, Radko Pöschl, A. a P. Zmatlíkovi;
DOS Doubkova obch. Společnost s.r.o. 1 864 Kč,
Dana Pánková 1 500 Kč,
Lucie a Petr Křenkovi 1 111 Kč, Jan Vobořil 1 111 Kč,
částkou 1 000 Kč: Dana Šabatová, Jaromír Příhoda, Aleš Pajgrt, Gisa s.r.o. (I. Korčák), Zimmermannovi, Pavel Blaženín, Jaroslav Rozmajzl;
částkou 500 Kč: Jan Lachnitt, Samuel Hron, Martin Šlechta.
Sbírky z akcí: Tříkrálová sbírka 2014 (bří Ebenové) 37 000 Kč, Černošický ples 22 222 Kč,
Prodej kalendářů 2015 21 000 Kč, dobr. vstupné divadlo 5.E - 1 755 Kč
Dále přispěli: Radek a Martina Musilovi, Robert Zugar, Vladimír Vaněk a další nejmenovaní dárci.
Projekt sportovní haly podpořila řada dalších osob a firem také nepeněžní formou, vč. bezplatného
poskytnutí služeb. Jejich aktuální přehled Vám přineseme v některém z příštích čísel Informačního
listu. Všem velice děkujeme za podporu dobré věci pro naše město.
Pokud můžete i Vy přispět, prosím podívejte se na www.procernosice.cz nebo kontaktujte
hala@mestocernosice.cz.

AKCE KONTEJNERY PODZIM 2015
26. 9. od 8.00 – 12.00
Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha u trafiky) n U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

3. 10. od 8.00 – 12.00
Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina) n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

10. 10. od 8.00 – 12.00
Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny) n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

17. 10. od 8.00 – 12.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská (u trafostanice)
n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (Jansova)

24. 10. od 8.00 – 12.00
Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy, nebo do TS), lednice, veškerý elektroodpad = nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každou středu z hnědých nádob určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.

z radnice

Budeme mít více vlastní vody a opravenou
kanalizaci
V loňském roce jsme se ucházeli o dotaci poskytovanou Ministerstvem zemědělství na obnovu vodních zdrojů a poškozené kanalizace v ulicích Dr.
Janského a Ukrajinská po povodni v roce 2013.
Jako u mnoha dalších projektů jsme i tentokrát byli
úspěšní. Zahájení prací se však vzhledem k průtahům na straně projektantů zdrželo. Museli jsme
s nimi z tohoto důvodu smlouvu vypovědět a vybrat
jiného projektanta. Ten projekty odevzdal letos
v červnu, kdy mohla být zahájena výběrová řízení
na prováděcí firmy.
Obnova vodních zdrojů
Na obnovu vodních zdrojů se přihlásily v rámci veřejné zakázky jen dvě firmy, a to místní AQUACONSULT a VODASERVIS, s. r. o. ze Žďáru nad Sázavou. Nižší nabídku předložila firma VODASERVIS,
s. r. o., která nabídla realizaci zakázky za 7.194.415
Kč. Zakázku proto získala právě ona. Odhadovaný
podíl města je 1.027.912 Kč. Přesnou výši budeme
znát až po uzavření smlouvy o dotaci.
Díky dotaci od MZE se dočkáme obnovení tří
vrtů na poli mezi Radotínem a Černošicemi, úpravny vody ve stávající přečerpávací stanici vodovodu
v Radotínské ulici a vyčištění vrtu i stávající studny
v Radotínské ulici.
Za normálních okolností, tedy pokud není extrémní sucho, jako tomu bylo v letošním roce, pochází zhruba polovina veškeré pitné vody dodávané do domácností v našem městě z našich zdrojů
a druhá polovina je dodávána přivaděčem z Prahy
z vodního díla Želivka. Vydatnost našich zdrojů se

po provedených úpravách zvýší, předpokládáme,
že bychom se mohli dostat k poměru 70 % naší
vody ku 30 % vody z Prahy. O kolik přesně, to ukáží
čerpací zkoušky. Projekt by do budoucna měl snížit
závislost Černošic na Praze, a to včetně souvisejících nákladů.
Předpokládaný termín realizace tohoto projektu
je od září do konce listopadu letošního roku.
Obnova kanalizace
Od stejného poskytovatele dotace jsme dostali
příspěvek na obnovení (pročištění a opravu) stoky
splaškové kanalizace v ulici Dr. Janského a Ukrajinská v celkové délce cca 2220 m a obnovení
technologické části stávající čerpací stanice splaškových vod v ulici Radotínská.
Všechny práce na kanalizaci se budou provádět bezvýkopovými technologiemi. Použijí se tzv.
rukávy protahované do stávající stoky. V nově zrekonstruovaných komunikacích se tedy nebude nic
kopat. Touto technologií se vyspraví netěsná stoka
páteřní kanalizace v ulici Dr. Janského i v Ukrajinské. Současně dojde k opravě přečerpávací stanice splaškových vod v Radotínské ulici, která je
zastaralá a velmi poruchová.
Veřejnou zakázku na obnovu kanalizace vyhrála firma ZEPRIS, s. r. o. Celkové náklady budou 5.139.562 Kč. Předpokládaný podíl města
je1.027.912 Kč. Stejně jako v případě vodních
zdrojů předpokládáme dobu realizace od září do
konce listopadu letošního roku.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Jednou větou...
• Černošická hasičská jednotka zasahovala
v srpnovém období extrémních veder a sucha
celkem čtyři dny při hašení požárů na území Středočeského kraje, největší z nich na
Rakovnicku.
• Ve Středočeském Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS jsme uspěli se žádostí o dotací na výzbroj za necelých 170 tis.
Kč.
• Od Středočeského kraje má město schválenou rovněž dotaci na aktivaci seniorů v roce
2015 ve výši 70.585 Kč.
• Spoj Os 9927 bude od změny jízdního řádu
prodloužen a nově místo v Radotíně bude začínat až v Řevnicích, díky čemuž získají Černošice v pracovní dny mezi spoji v 8:16 a 8:46
do Prahy další spoj. Dle návrhu jízdního řádu,
který se v současné době zpracovává, budou
nové odjezdy ve směru do Prahy mezi 8. a 9.
hodinou ranní pro Černošice v 8:04, 8:14,
8:34 a 8:44.
Filip Kořínek
starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva
proběhne ve středu 9. 9. v 19 hodin
v Club Kině.

Jak pokračují stavební práce na škole a školce
2x FOTO: Petr Kubín

-- Takhle vypadala stavba nových tříd v základní škole v polovině srpna. --

Vítání občánků
Město Černošice zve všechny své nové
občánky ke slavnostnímu uvítání, které se
bude konat v městském sále na Vráži, Mok-

-- V MŠ Karlická už byla v srpnu vyměněná všechna okna.
Nyní se bude zateplovat. --

ropeská 2027 dne 6. listopadu 2015
v 16 hodin. Akce je určena všem novorozencům, jejichž matka měla v době jejich narození
trvalý pobyt v Černošicích.
Máte-li o uvítání zájem, přihlaste se, prosím,

paní Evě Řehořové do 1. listopadu na matrice
MěÚ Černošice, telefon: 221 982 526 nebo
na email: eva.rehorova@mestocernosice.cz.
Eva Řehořová, matrikářka
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inzerce

Černošický
běh 2015
P o j ďm e s p o l u u b ě h n o u t 900k m !
Každý na 10km trati poběží
desetiletí za Černošice

19. 9. 2015
Od 14:00 hod na hřišti
v Husově ulici
Registrace na
WWW.CERNOSICKYBEH.CZ

Počet závodníků je omezen na
250
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z radnice

Z 33. mimořádného jednání Rady města Černošice (15. 7. 2015)
Rada města Černošice bere na vědomí 1) zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Konsolidace informačních technologií města
Černošice - část A - Rozšíření TC ORP“, 2) zprávu
a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Konsolidace informačních technologií města
Černošice - část B - Zvýšení bezpečnosti infrastruktury ORP“, 3) zprávu a doporučení hodnotící komise
pro veřejnou zakázku „Konsolidace informačních
technologií města Černošice - část C - Rozšíření

funkcionalit ekonomického IS a IS el. spisové služby“; rozhoduje 1) o výběru nabídky uchazeče LUTO
Invest, s.r.o., IČ: 28457978, za celkovou nabídkovou cenu 924.956 Kč bez DPH jako nejvhodnější
v rámci veřejné zakázky „Konsolidace informačních
technologií města Černošice - část A - Rozšíření TC
ORP“ a o uzavření smlouvy s vybraných uchazečem, 2) o výběru nabídky uchazeče Auriga Systems
s.r.o., IČ: 28871235, za celkovou nabídkovou cenu
288.901 Kč bez DPH jako nejvhodnější v rámci ve-

řejné zakázky „Konsolidace informačních technologií
města Černošice - část B - B - Zvýšení bezpečnosti
infrastruktury ORP“ a o uzavření smlouvy s vybraných
uchazečem, 3) o výběru nabídky uchazeče Gordic
spol. s r.o., IČ: 47903783, za celkovou nabídkovou cenu 1.026.250 Kč bez DPH jako nejvhodnější
v rámci veřejné zakázky „Konsolidace informačních
technologií města Černošice - část C - Rozšíření
funkcionalit ekonomického IS a IS el. spisové služby“
a o uzavření smlouvy s vybraných uchazečem.

Z 34. jednání Rady města Černošice (20. 7. 2015)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• nesouhlasí s osazením dopravního značení „obytná
zóna“ v Kollárově ulici, která svými parametry nesplňuje právními předpisy požadované náležitosti pro
vznik obytné zóny;
• nesouhlasí s osazením dopravního značení „Pěší
zóna ani Obytná zóna“ v ulici Husova v úseku od křižovatky s ulicí Kollárova směrem k lesu, neboť tato
komunikace nesplňuje právními předpisy požadované atributy pro vznik zóny;
• nesouhlasí se stavbou sportoviště se zázemím a sociálním zařízením na pozemcích 5129/52 a 553/1
pro nesoulad s územním plánem;
• schvaluje Dohodu č. 395/2015 o splátkách dlužné
částky 6.128 Kč mezi městem Černošice a panem
M. L.;
• bere na vědomí zadání zakázky malého rozsahu
(pozn. na úpravu zahrady MŠ Barevný ostrov pro
zamezení eroze – zpracování zahradnicko-architektonického návrhu) přímo jedinému uchazeči dle části
druhé bodu 3. c) směrnice města o zadávání veřejných zakázek; souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Evy
Vodrážkové na zpracování zahradně architektonického návrhu opatření proti erozi a posílení estetické
a biologické funkce zahrady mateřské školky Barevný
ostrov za cenu 49.500 Kč bez DPH;
• bere na vědomí z důvodu časové a prostorové koordinace prací v ZŠ Černošice-Mokropsy nutnost
posunu stávajícího staveništního výtahu a schodišťové věže v souvislosti s realizací vestavby pěti tříd do
podkroví ZŠ Černošice, aby bylo současně možné
provést zateplení budovy; schvaluje 1) rozpočtové
opatření č. 83, 2) objednání prací u firmy Chládek &
Tintěra, a.s. za celkovou cenu 25.620 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o nutnosti demolice 2
stávajících železobetonových sloupů vč. základových patek (u sportovní haly u ZŠ Černošice) dle
rozhodnutí statika a provedení nových základových
konstrukcí a železobetonových sloupů v souvislosti
s výstavbou sportovní haly; schvaluje 1) postup při
zadání veřejné zakázky bezprostředně související
se stavbou sportovní haly zadáním formou jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením firmy provádějící výstavbu sportovní haly (Chládek a Tintěra, a.s.)
s žádostí o předložení cenové nabídky pro realizaci
nepředvídatelných změn, 2) znění výzvy k jednání pro
podání nabídky;
• bere na vědomí v rámci rekonstrukce ČOV nutnost
zajištění likvidace a odvozu přebytečného nezahuštěného kalu v souvislosti s přepojením technologie
ČOV ze staré na novou linku; souhlasí s cenovým
vyčíslením všech nákladů spojených s likvidací nezahuštěného kalu ve výši 111.310 Kč bez DPH; schvaluje výjimku dle části III. odst. 4 vyhlášky města o zadávání veřejných zakázek;
• souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 1.375.961,63
Kč bez DPH předloženou v rámci jednacího řízení
bez uveřejnění na dodatečné stavební práce v rámci
realizace akce „Černošice ČOV 7500 EO“, kterou se
po odpočtu méněprací a přípočtu víceprací zvýší celková cena díla o 1.211.946,95 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informaci o zahájení správního ří-

zení ve věci podání žádosti o povolení k provozování
přístaviště Mokropsy na vodním toku Berounka společností Pražské Benátky s.r.o.
NÁVRHY ČLENů RADY MĚSTA
Rada města Černošice bere na vědomí zápis z 3.
zasedání dopravní a bezpečnostní komise konané dne
1. 7. 2015.
TAJEMNÍK MĚSTA
Rada města Černošice:
• schvaluje dle § 102 odst. 2, písm. o) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nový Organizační řád Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 8. 2015;
• odvolává na základě Pravidel škodní komise Ing.
Stanislava Zuzánka, člena škodní komise, s účinností od 25. 7. 2015; jmenuje 1) na základě Pravidel
škodní komise Ladislavu Žákovou tajemníkem škodní komise s účinností od 25. 7. 2015, 2) na základě
Pravidel škodní komise Mgr. Dagmar Maškovou členem škodní komise s účinností od 25. 7. 2015, 3)
na základě Pravidel škodní komise Ondřeje Šimíčka
členem škodní komise s účinností od 25. 7. 2015.
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o výuce
anglického jazyka pro zaměstnance Jednotného kontaktního místa (JKM), služby budou placeny z dotace na
činnost JKM.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a společností Ekotechnika spol. s.r.o. o poskytnutí daru ve
výši 25.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly;
• jmenuje statutárním zástupcem ředitele Základní
školy, okres Praha - západ Mgr. Barboru Formanovou
na dobu od 1. 8. 2015 do jmenování ředitele školy na
základě konkursu; stanovuje plat statutární zástupkyni Základní školy Černošice;
• schvaluje Smlouvu o reklamě mezi městem a společností Benefit management s.r.o. o podmínkách
pro umístění reklamy společnosti v budoucí stavbě
sportovní haly v Černošicích;
• souhlasí v rámci čerpání úvěru na financování výstavby sportovní haly s rozšířením předmětu čerpání
na čerpání pro realizace půdní vestavby učeben ZŠ
Černošice a vyhlášením zadávacího řízení - jednacího řízení bez uveřejnění; schvaluje znění výzvy
k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a zadávací
dokumentaci.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města Černošice:
• schvaluje vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku
ZŠ Černošice;
• pověřuje vedoucího OŠKCR uzavíráním darovacích
smluv o přijetí daru určeného na kulturu;
• souhlasí s vyplacením provozní zálohy na pouť vedoucímu OŠKCR ve výši 80.000 Kč;
• bere na vědomí, že celkové náklady Bukifestu, jehož organizaci město nově převzalo, budou po ode-

čtení předpokládaných příjmů ze vstupného včetně
sponzorských darů činit cca 35.000 Kč.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání
veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí
s nabídkou firmy GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783 za
cenu 55.750 Kč bez DPH (67.457,50 Kč s DPH).
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI URAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• konstatuje, že podporuje provoz přívozu na Berounce s ohledem na jeho funkci veřejné dopravní
služby; bere na vědomí záměr provozovatele umístit
informační směrové ukazatele na místní komunikace
ve vzdálenosti do 500 m od jednotlivých přístavišť
v souladu s nařízením rady o regulaci reklamy, a to
včetně informačních stojanů v počtu 1 ks ke každému přístavišti. Dále upozorňuje, že dle vyhlášky
4/2012 o místních poplatcích bude za zábor veřejného prostranství nutné zaplatit správní poplatek ve
výši 10 Kč/m2/den;
• bere na vědomí výsledek dendrologického průzkumu topolové aleje mezi Černošicemi a Radotínem,
zpracovaného Ing. Hamerníkem, podle kterého z počtu 204 stromů je celkem 122 stromů ve stavu ohrožujícím bezpečnost (z toho 19 v havarijním stavu, dalších
103 nestabilních a určených k odstranění) a zbylých
82 je neperspektivních s dobou zániku cca 5 let,
z toho na pozemcích města se nachází 30 stromů
celkem; pověřuje 1) pí Renátu Petelíkovou podáním
žádosti o povolení kácení stromů v aleji, které jsou na
pozemcích města, 2) pí Renátu Petelíkovou k zaslání
kopie dendrologického průzkumu a výzvy k nápravě
majitelům současně dalších dotčených pozemků,
současně s návrhem koordinace dalšího postupu, 3)
pí Renátu Petelíkovou výběrem firmy, která provede
odborný zásah k zajištění bezpečnosti na dotčených
pozemcích města, 4) pí Renátu Petelíkovou k vystavení objednávky na práce nutné k zajištění bezpečnosti
aleje; schvaluje výjimku ze směrnice o veřejných zakázkách, bod 4.1. při zadání veřejné zakázky;
• souhlasí s umístěním reklamních tabulí (formát A2)
v počtu max. 60 ks pro akci Letní kino na městském
mobiliáři za podmínky, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek;
• souhlasí s navrženým postupem zprostředkování
nákupu energií (komodita elektrická energie a zemní
plyn) na pražské energetické burze Power Exchange
Central Europe prostřednictvím společnosti Bohemia
Energy entity, s.r.o.; schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytování konzultačních a poradenských služeb se společností BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.
(CES 408/2015) - cena za poskytnuté služby ve výši
18.755 Kč vč. DPH;
• souhlasí s nabídkou společnosti CEDE Studio, s. r.
o. na zpracování projektové dokumentace pro zrušení třídy mateřské školy v základní škole za cenu
30.000 Kč bez DPH (36.300 Kč s DPH); schvaluje
rozpočtové opatření č. 86.
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Z 35. mimořádného jednání Rady města Černošice (4. 8. 2015)
Rada města Černošice:
• souhlasí s terénními úpravami pozemku parc. č.
5126/25 v Topolské ulici, který je ve vlastnictví
města;
• bere na vědomí podání pana Potužáka doručené
dne 3. 8. 2015, jímž vyjadřuje nesouhlas s rekonstrukcí Kollárovy ulice; konstatuje, že podání se
vztahuje k vedenému správnímu řízení u stavebního
úřadu, který je příslušným k povolení stavby - rekonstrukce Kollárovy ulice;
• bere na vědomí, že realizace chodníku a přechodu pro chodce v Dobřichovické ulici bude zadána
stavební firmě namísto TS tak, aby mohl být chodník
realizován v měsíci srpnu, kdy je intenzita provozu
na silnici II/115 slabší; schvaluje postup dle části 4
směrnice města o zadávání veřejných zakázek a rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Klika &
Dvořák na úpravu chodníku a vybudování přechodu
pro chodce v Dobřichovické ulici před křižovatkou
s ulicí Jitřní za cenu 111.583 Kč bez DPH (135.015
Kč s DPH);

• souhlasí s nabídkou společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN, a. s.) na provedení
přeložky telekomunikačního vedení vyvolané rekonstrukcí Mostecké ulice za cenu 41.886,49 Kč bez
DPH (50.682,7 Kč s DPH);
• schvaluje 1. výjimku v souladu s částí 5 směrnice
města o zadávání veřejných zakázek, 2. rozpočtové
opatření č. 89; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti S. V. A. spol. s r. o. na provedení stavebních úprav třídy v budově „A“ využívané pro potřeby mateřské školy na třídu základní školy za cenu
162.367,31 Kč bez DPH (196.464,45 Kč s DPH);
• souhlasí s cenovou nabídkou firmy S.V.A., spol.
s r.o. na výměnu 11 ks radiátorových těles v rámci
montážních pracích při výměně rozvodů vody a kanalizace v budově D základní školy Černošice-Mokropsy v celkové výši 43.724,08 Kč vč. DPH;
• souhlasí 1. s cenovou nabídkou ve výši 299.492,29
Kč bez DPH předloženou v rámci jednacího řízení
bez uveřejnění na dodatečné stavební práce v rámci
realizace akce „Sportovní hala u ZŠ Černošice-Mokropsy“, 2. s prodloužením termínu dokončení díla,

a to do 29. 2. 2015;
• bere na vědomí informaci o změně barevného provedení výplní stavebních otvorů z původní kombinace bílá/hnědá na bílá/bílá; schvaluje 1) postup při
zadání veřejné zakázky bezprostředně související se
stavbou Zateplení objektu MŠ Karlická zadáním formou jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením firmy provádějící zateplení objektu MŠ Karlická (Royal
Diamond - stavební společnost s r.o.) s žádostí
o předložení cenové nabídky pro realizaci změn, 2)
znění výzvy k jednání pro podání nabídky;
• bere na vědomí, že pan Tomáš Svátek bude zájemcům v době konání Mariánské pouti nabízet
možnost létání v ultralehkých letounech se startem
a přistáním na soukromých pozemcích mezi Radotínem a Černošicemi;
• schvaluje nabídku společnosti Jiří Majer-Elektro,
K Montáně 42, Všenory na vypracování projektové dokumentace elektro přípojek pro nové kamery
městské policie v ul. Slunečná, Mokropeská, Dr.
Janského a Zd.Lhoty za celkovou částku 34.000
Kč bez DPH.

Z 7. zasedání Zastupitelstva města Černošice (15. 7. 2015)
Zastupitelstvo města Černošice:
• bere na vědomí výsledek dendrologického průzkumu topolové aleje mezi Černošicemi a Radotínem,
zpracovaného Ing. Hamerníkem, podle kterého
z počtu 204 stromů je celkem 122 stromů ve stavu
ohrožujícím bezpečnost (z toho 19 v havarijním stavu, dalších 103 nestabilních a určených k odstranění) a zbylých 82 je neperspektivních s dobou zániku
cca 5 let, z toho na pozemcích města se nachází
30 stromů celkem; ukládá Radě města Černošice
bezodkladně řešit společně s majiteli dotčených
pozemků 19 stromů v havarijním stavu a následně
dalších 103 stromů v nestabilním stavu, určených
k pokácení v nadcházejícím zimním období, a projednat řešení zbývajících 82 neperspektivních stromů a návrh na obnovu aleje v plném rozsahu;
• schvaluje rozpočtový výhled města Černošice na
období 2016 -2018;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 81;
• bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace
z kapitoly Všeobecná pokladní správa na akci Město
Černošice - Půdní vestavba 5 učeben v ZŠ Černošice Mokropsy, evid. č. 298D213000015, vydané
Ministerstvem financí ČR dne 18. 6. 2015, kterým

Názory zastupitelů

Anketa na téma tratě
K navržení ankety na téma tratě mě vedlo to,
že se stále setkávám s rozšířeným názorem,
že věc nestojí za přílišné úsilí, protože město
stejně nic nezmůže.
Anketa měla umožnit dvě věci, a) informovat
obyvatele města o názoru zastupitelů, b) pokračovat v otevřené diskusi na téma tratě. (K tématu diskuse na stránkách IL jsem se vyjádřil
v jeho červencovém vydání.)
O to víc jsem byl překvapen reakcí starosty
a místostarosty. Pan starosta ve své odpovědi
přišel s hypotézou, že mým jediným záměrem
bylo se (opět) kriticky vyjádřit. K tomu, abych
se kriticky vyjádřil, snad nepotřebuji anketu
mezi 21 zastupiteli. Na druhou stranu staros-
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MF poskytuje městu finanční prostředky ve výši
20.936.000 Kč na základě žádosti registrované
v rámci podprogramu 298213 - Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst; schvaluje Rozpočtové opatření č. 79;
schvaluje darovací smlouvu č. CES 356/2015
mezi městem Černošice jako obdarovaným a paní
A. Ž. jako dárcem, kterou dojde k daru 1/2 pozemku parc. č. 4482/6 o výměře 37 m2 v obci a k. ú.
Černošice (ul. Topolská);
schvaluje Darovací smlouvu č. 377/2015 mezi
městem a panem J. T. o darování pozemku parc.
č. 5126/17 v obci a k. ú. Černošice městu (ul.
Topolská);
schvaluje Darovací smlouvu č. 372/2015 mezi
městem a spoluvlastníky pozemku parc. č. 4271/59
v obci a k. ú. Černošice o darování pozemku pro výstavbu přístupové pozemní komunikace k ČOV (ul.
Radotínská);
schvaluje Směnnou smlouvu č. 51/2015, dle které
město smění pozemek parc. č. 5125/132 o výměře
132 m2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice u ul. Z. Lhoty v hodnotě 396.000 Kč za

tova odpověď možná naznačuje, jak o účelu IL
sám smýšlí, což je pro mě zneklidňující.
Pan místostarosta ve svém vyjádření nejenže
vyjádřil pochybnosti o kvalitách kolegů ze zastupitelstva, ale zároveň potvrdil moji obavu –
jestli, jak píše, není řadový zastupitel schopen
věc adekvátně posoudit, pak to znamená, že
mu vedení města věc řádně nevysvětlilo a neopatřilo dostatek podkladů.
Dne 10. 6. jsem paní redaktorce poslal tento
e-mail: „Dobrý den, napadlo mě, jestli by nebyla dobrá anketa v IL na téma, zda si zastupitelé
myslí, že je město dostatečně aktivní ve věci
plánované optimalizace tratě. Nebo prostě co
si myslí o roli samosprávy v této věci. Pěkný
den jš“.
Spíš jsem tedy nastínil téma a nechal na redakci, zda se ho ujme a jak. Paní redaktorka
mi nesdělila, že anketu uvede jako „moji“ (což
mi nijak nevadí), a nezmínila se o tom ani v hro-

•

•

•

•

pozemek parc. č. 4101/93 o výměře 113 m2 v obci
a k. ú. Černošice v hodnotě 56.500 Kč dorovnaný
finanční částkou ve výši 339.500 Kč;
schvaluje Kupní smlouvu č. 373/2015, kterou
dojde k prodeji pozemků ve vlastnictví města Černošice parc. č. 3419/2 o výměře 7 m2 a parc. č.
3420/2 o výměře 108 m2 oba v obci a k. ú. Černošice v osadě Slunečná za cenu 115.000 Kč;
nepřijalo usnesení „zastupitelstvo města Černošice rozhoduje v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a §
62 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu o pořízení změny Regulačního plánu pro lokalitu „Werichova“ v k. ú. Černošice na základě podnětu spoluvlastníka pozemku
parc. č. 4099/2, za podmínky úplné úhrady nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu
projektantem“;
rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, že návrh na pořízení změny územního plánu na
pozemku parc. č. 4323/23 k. ú. Černošice bude
projednáván ve změně Územního plánu Černošice;
schvaluje Zřizovací listinu Základní školy Černošice, okres Praha – západ.

madném e-mailu zastupitelům, který byl vlastně jedinou odpovědí na můj návrh. O to víc mě
překvapil úvod ankety, a to i proto, že jsem již
jednou téma navrhl, přičemž tehdy o mém „autorství“ nepadla zmínka. Je zřejmé, že uvedení
autora se chtě nechtě může podepsat na věcnosti odpovědí.
Každopádně si myslím, že anketa na téma
tratě svůj účel splnila a poskytla i další cenné
informace.
Jakub Špetlák
Pozn. redakce: Anketu na téma tratě redakce
zrealizovala na základě doporučení Redakční
rady Informačního listu Černošice, jíž pan zastupitel Špetlák svůj návrh rovněž směřoval – viz
zápis z redakční rady. Důvodem uvedení jména
iniciátora ankety byly dotazy některých zastupitelů na autora otázky.
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LÉTO V ZUŠ
I během prázdnin bylo v černošické umělecké
škole rušno. Ve dnech 26. – 30. 7. probíhaly
kurzy hry na housle pod vedením Václava Polívky a Lukáše Kuty. Oba lektoři se představili zahajovacím koncertem, na kterém zazněly nejen
klasické skladby, ale také jejich vlastní tvorba.
Jako účastníci jsme měli možnost absolvovat
5 lekcí houslí u každého lektora a případně 5
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lekcí dalšího předmětu, a to fotografie, zpěvu
nebo komorní hry. Každé odpoledne probíhaly
dvouhodinové semináře (houslová technologie,
intonace, interpretace a improvizace). Vše bylo
zakončeno závěrečným společným koncertem.
Na houslové kurzy navazoval fototábor „FOTO
– škola vidění“ pod vedením Ivana Látala, který
se konal v týdnu 3. – 7. 8. Fotografovali jsme
květiny, materiály, detaily a náměty podle Josefa Sudka. Na kole jsme se podívali na spoustu
pěkných míst v Černošicích a okolí. Každý den

jsme navštívili osobnosti, které nám ukazovali
zajímavé věci a povídali o svých profesích. Akci
zakončilo promítání výběru nejlepších fotografií
a filmů účastníků.
Všem lektorům patří velký dík za organizaci
těchto skvělých akcí a za nasazení, se kterým
se nám věnovali. Myslím, že jsme si to všichni
užili a již se těšíme na další léto.
Eliška Cejnarová
účastnice obou kurzů (12 let)

Reakce na text Srážka s blbcem pana Martina Kozla
Pan Kozel ve svém pozoruhodně rozsáhlém
článku uvedl tolik nepravdivých tvrzení, že na
všechna zdaleka nelze v povoleném rozsahu příspěvku reagovat.
Autor popisuje reakce učitelů při pedagogické
radě, pokud vím, ani jedné se nezúčastnil, takže
vychází pouze z jednostranné informace paní ředitelky, které se bohužel nedá věřit. Mnohokrát
jsem se přesvědčila, že paní ředitelka nemluví
pravdu a své nedostatky svádí na ostatní, což byl
i důvod mého odchodu z černošické školy.
Pan Kozel byl oslněn vystoupením paní ředitelky při konkurzu. Členkou konkurzní komise
jsem byla a o oslnění hovořit nemohu, jen mám
za to, že někteří lidé umí lépe než ostatní mluvit o práci, kterou ale ani sami nezvládají. Jistě
znáte z vlastní praxe, že někdo úžasně mluví, jak
skvěle pracuje, ale práce za ním není vidět, jiný
pracuje bez samochvály, ale má výsledky. Je
dobré posuzovat kandidáty i podle předcházejícího působení. Co se týká údajně skvělé koncepce paní ředitelky, po zveřejnění koncepcí
všech kandidátů bylo zřejmé, že obsahuje pár

opsaných frází, o konkrétní koncepci pro černošickou školu nepsala. Možná mohla imponovat
tomu, kdo nemá dostatek zkušeností s každodenní činností školy, nebo tomu, kdo dává přednost formě před obsahem.
Změny, které paní ředitelka zavedla, byly v naprosté většině ryze formální povahy (například
plány, které byly psány v heslech, musely být
přepsány do vět, na výšku vypracované plány
musely být předělány na šířku). Ale tyto plány
se ani nesplnily, takže děti nemají probrané
a procvičené učivo daného ročníku. Nebudu
se rozepisovat o všech nesmyslnostech, které
paní ředitelka zaváděla, časté vydávání různých
směrnic, které neměly opodstatnění a byly nesplnitelné, jako např. směrnice o bezpečnosti
na stavbě.
Paní ředitelce se naprosto povedlo zničit pověst školy, ostatně sama říkala, že ji nezajímá,
co bylo, nyní je tady ředitelka ona, a tak bude
vše podle jejích představ. S naprosto čistým
svědomím mohu říci, že působení v této škole
po stránce manažerské nezvládla, protože ma-

nažerské schopnosti neměla, a proto také sama
odešla. Škoda, že tak pozdě, škola se bude
z tohoto kolapsu dlouho vzpamatovávat. Pověst
školy i Černošic hodně utrpěla. Bohužel hlavními poškozenými jsou však žáci.

Ostře sledovaná škola

a narychlo hledáni noví učitelé, jejichž způsobilost byla kritiky okamžitě zpochybňována…
Výsledek známe: ředitelka sama podala koncem školního roku výpověď – podle svých slov
šla raději tam, kde je o její práci zájem. Jsme tak
po roce opět na samém začátku. Stojíme nejen
před výběrem nového vedení, ale hlavně před zásadní otázkou: Jak dál v černošické škole?
V červencových IL byl uveřejněn seznam
hloubkových kontrol poslaných do školy v minulém školním roce. Kontrolovalo se všechno
možné – od požárního zabezpečení přes účetnictví až po hygienu. Vesměs nebylo zjištěno
nic mimořádného, ale nad jednou poznámkou
školní inspekce bych se přece jen chtěl zastavit.
Jednalo se o hodnocení převažujícího stylu výuky na druhém stupni. Inspekce konstatovala, že
výuka je vedena především frontálním způsobem
„s menším podílem činnostních prvků“, zpravidla
bez „diferenciace výuky vzhledem k různě talentovaným žákům“ a také bez „potřebné míry“
využití motivace žáků. Většině hodin chybí „strukturovaný závěr“. Představme si to názorněji: Paní
učitelka stojí u tabule a říká: „Děti, pište si, Zlatá
bula sicilská, rok 1212…“. Výuka se redukuje na
nezáživnou prezentaci seznamů údajů (dat, jmen,
vzorečků…), které si nebozí žáci musí nějak naskládat do hlav. Opakování naučených formulek
je leckdy vyžadováno v doslovném znění.
Ano, všichni jsme tím prošli a mnozí z nás si

ani neumí představit něco jiného. Ale mezi lidmi,
kteří se vzděláváním zabývají, sílí podezření, že
právě tenhle systém výuky stojí v pozadí horšících
se výsledků českých dětí ve srovnání s vyspělým
světem. Tato situace, která se samozřejmě netýká jen naší školy, zajisté nepadá na vrub nového
vedení, naopak je evidentně dědictvím vedení
starého. Bylo jasné, že nová ředitelka se zastaralé metody výuky chystá postupně měnit. Působila
také na Karlově univerzitě a měla o moderních
přístupech ke vzdělání přehled. Ze strany části
pedagogického sboru a rodičů však o ně nebyl
zájem. Naopak, zaklínali se mantrou o ztrátě „vynikající kvality“ školy.
Už se nikdy nedovíme, zda by snaha paní ředitelky o reformu černošické školy v delší perspektivě přinesla úspěch. Nedali jsme jí šanci. Změny,
které je ve škole třeba provést, jsou tak stále před
námi. Snad se ale v posledním roce přece jen podařilo něco zásadního – ze školy se stalo důležité
téma veřejné debaty. Přál bych si, aby diskuse
o smyslu vzdělání v informačním věku, o náplni
a formách výuky vhodných pro 21. století, o vztahu učitelů a žáků pokračovala v kultivovanější formě než dosud. V minulém školním roce jsme byli
svědky toho, jak se „mlčící většina“ zase jednou
nechala převálcovat, ale teď už by mlčet neměla!
V sázce není nic menšího než budoucnost našich dětí a v širším kontextu budoucnost celé této
země. 
Pavel Cejnar

Minulý školní rok byl pro naši základní školu přelomový. Jak vzdálená se dnes zdá doba, kdy
školní záležitosti v Černošicích vyvolávaly prakticky nulový zájem veřejnosti – a přitom to vůbec
není dávno! Pochopit, co se vlastně ve škole za
ten rok událo, není pro člověka z vnějšku, ani pro
mě, úplně snadné. Zdá se, že nejdůležitější roli
v tomto dramatu sehrály pocity a emoce, a ty se
většinou racionálně rozklíčovat nedají.
Všechno začalo konkursem na novou ředitelku,
ve kterém nebyla vybrána zástupkyně předchozího vedení. Nespokojenost části pedagogického
sboru byla tak silná, že několik učitelů podalo
ještě před nástupem nového vedení výpověď. Co
hůř, část z těch, kteří zůstali, začala spolupráci
s nastupující ředitelkou bojkotovat. Ta pak hned
na začátku září čelila palbě kritiky za nedostatky
v organizaci školního roku. Do boje byla zapojena
část rodičů, podepisovala se petice. Na cernosice.org se několik anonymních pisatelů horlivě
utvrzovalo ve svém pobouření. Ve škole se prý
zhoršila kázeň. Jednání zastupitelstva města se
za přítomnosti zástupců pedagogů a rodičů protahovala přes půlnoc. Přes školskou radu bylo
vedení školy pravidelně zásobováno sáhodlouhými seznamy leckdy bizarních otázek. Nejrůznější
kontroly „na podnět“ si ve škole téměř doslova
podávaly dveře. Byly podávány další výpovědi

Evženie Němečková

Vyjádření Romany Lisnerové
k příspěvku Evženie Němečkové
Vážení čtenáři,
děkuji redakci Informačního listu za možnost vyjádřit se k textu paní Němečkové.
Po jeho pročtení jsem se však rozhodla, že nebudu reagovat na pomluvy, urážky
a nepravdy prostřednictvím médií, ale oficiální cestou umožňující uplatnit právo na
ochranu osobnosti.
Přeji černošické škole i vedení města
vše dobré.
Romana Lisnerová
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Prázdniny a topolová alej
Rozhodovat o kácení topolů v červenci je
učebnicovým příkladem obcházení veřejnosti.
Spousta občanů, členů občanských sdružení
a zastupitelů je na dovolené a nemůže se bránit.
Tuhle metodu používala ODS a ČSSD na pražském magistrátu celé roky v řadě rozhodování.
Kromě letních prázdnin ještě obě strany využívaly období těsně před vánočními svátky.
Byl jsem přítomen na červnovém zasedání
černošického zastupitelstva, a to vypadala situace zcela jinak a velmi příznivě. Sice ještě nebylo
k dispozici písemné vyhotovení dendrologického průzkumu, ale starosta už věděl, z předběžné komunikace s jeho autorem, co v něm je.
Reakce občanů v sále i zastupitelů mě velmi
potěšila. Z řad návštěvníků se ozývaly názory
jako: ,,Mám rád staré stromy,“ nebo ,,Chceme postupnou obnovu. V korunách hnízdí ptá-
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ci,“ nebo ,,Nechceme holé břehy“. Několik
zastupitelů a mezi nimi i členka komise pro ŽP
a současná zastupitelka, mluvila o tom, že se
ekonomika nemá slepě tahat do ochrany stromů, že je pro postupnou obnovu, že vzrostlé
stromy poskytují doupné a hnízdní možnosti,
že stromy ochlazují krajinu a že náklady na ořez
stromů jsou zlomkem toho, co stromy poskytují.
Ze zasedání jsem šel v dobré náladě, jak jsou
černošičtí občané osvícení. V takovém rozpoložení jsem odjel na dovolenou, kde mě několik
dní před jejím koncem zastihla šokující zpráva
o červencovém zasedání. Byl to šok, zklamání,
pocit zrady a podpásovky. Věřte, že jsem toho
následující noc mnoho nenaspal. A ten zbytek
dovolené už nebyl nic moc.
Text petice je k dispozici na http://e-petice.
cz/petitions.

Prázdniny a bezpečná topolová
alej podél cyklostezky
Stav aleje se začal velice zhoršovat, v minulých měsících mnohokrát vyjeli naši hasiči odstraňovat spadlé velké větve z topolů. O ošetření aleje jsme začali urychleně jednat právě
proto, že na na této stezce v době prázdnin
je velký pohyb lidí. Nemusím zdůrazňovat, že
vedení města dbá o bezpečnost občanů a za
své konání nese právní odpovědnost. Nevím,
zda jste byl přítomen „procházce alejí s dendrologem“, která se konala před naším zastupitelstvem 15.7.2015. Byli přizváni všichni
zastupitelé, občané města Černošice a všichni ostatní prostřednictvím webu města. Tam
byste určitě pochopil, jak je situace závažná.
Milena Paříková - členka rady města

Václav Vojíř o.s. Život na soutoku Praha 16 Radotín

Kauza Topolová alej, aneb moderní člověk stromy
přece nepotřebuje.

Zachraňme topolovou alej mezi
Černošicemi a Radotínem

Některé příspěvky do diskuze k petici proti kácení topolů mezi Černošicemi a Radotínem (která probíhá na http://www.e-petice.cz/petitions/chceme-zachovattopolovou-alej-mezi-cernosicemi-a-radotinem-.html) působily dojmem, že jejich
autoři nevidí, anebo nechtějí vidět dosti zásadní skutečnost. Totiž to, že spolu
s poškozenými stromy má být zničeno několik desítek stromů zdravých!!!
Takovýto jejich postoj k celé věci může mít samozřejmě různé důvody. Například takového člověka nějaké stromy vůbec nezajímají, nebo zná přírodu kolem
Černošic jen přes okénka svého klimatizovaného vozu, když si to uhání ku Praze,
případně má neochvějnou a bezmeznou důvěru ve vždy správná a moudrá rozhodnutí vedení města.
Nepatřím mezi žádnou z těchto skupin obyvatel, a jsem rád, že se můžu podílet
na (pro někoho možná naivním až drzém) pokusu zachránit topolovou alej před
zbytečným a proto vandalským pokácením. Navíc na základě jediného odborného
posudku.
Pro informaci dodávám, že některé organizace, včetně České inspekce životního prostředí, poslaly MěÚ Černošice upozornění, že neuváženým pokácením této
aleje může být poškozeno životní prostředí a ohroženy některé druhy živočichů.
To ale odpovědné úředníky u nás a na Povodí Dolní Vltavy nezajímá.
Žádné prořezávání a postupnou obnovu aleje, rovnou to zničíme, je to přece
ekonomicky výhodnější, jak je také městem zdůvodňováno. Pokácíme tedy i ty
zdravé stromy, nějaká firma vydělá, dřevo se prodá. Moderní myšlení vítězí.
A opět na to doplatí zdevastovaná krajina. To by nám nemělo být jedno.
Ještě poznámka k argumentům o „nebezpečných“ stromech. Každý jeden
strom je člověku méně nebezpečný, než každé auto, které denně vyjíždí na silnice. O nebezpečných lidech ani nemluvě.

V současné době probíhá jak internetová, tak papírová petiční akce, jejíž signatáři požadují odborný ořez topolů tak,
aby nebyly nebezpečné. Topol má dobrou schopnost rychle
obrůst a přežít 10 – 15 let, jak je vidět v Radotíně, kde část
stromů ořezali již před 7 lety a část nedávno. Tam jim tytéž
stromy za ořez stály! Proč by to nešlo také u nás?

Pavel Dražan

Kauza Topolová alej,
aneb moderní člověk stromy potřebuje, ale bezpečné.
Všichni víme a i vidíme, že topolová alej je v havarijním stavu. Někdo musel kousnout do kyselého jablka, a tak jsme to udělali my. Žádné vedení města by bez
dobrého důvodu neuvažovalo o kácení stromů, protože to pochopitelně budí i negativní reakce veřejnosti. Vedení města ale musí dbát o bezpečnost občanů a za
své konání nese právní odpovědnost. Dendrologický průzkum, který jsme si nechali zpracovat (po neformálním upozornění na stav stromů od jiného, nezávislého
dendrologa), hovoří celkem jasně - žádný z těch 204 stromů není zdravý.
Městu Černošice patří jen 30 stromů, a z nich je celých 28 buď v havarijním,
nebo nestabilním stavu. Pouze pro 2 by případně připadala varianta radikálního
ořezání, fakticky na holý kmen stromu zkrácený třeba na polovinu výšky. A i to
je jen odložením problému na později - protože schnutí je způsobeno celkovým
stářím stromu a stavem kmene, takže ani u nově narostlých větví nebude záruka
pevnosti a bezpečnosti. Pro nás je důležité, aby každý člověk bezpečně prošel,
anebo projel touto alejí.
Milena Paříková, radní a předsedkyně komise pro životní prostředí
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Chceme zabránit plošnému vykácení aleje, která tvoří dominantní krajinotvorný prvek a větrolam, je biotopem mnoha živočichů
a ptáků, produkuje kyslík, absorbuje kysličník uhličitý, zadržuje
vodu v krajině, zpevňuje břehy, poskytuje stín a významně ochlazuje mikroklima.
Podle vědců z fakulty ŽP UJEP lze přínosy vzrostlého stromu
vyčíslit částkou 200-400 tisíc Kč/rok. Je tedy prořez jednoho stromu za 15.000 Kč drahý?
V našem úsilí za postupnou obnovu aleje nás podporuje nejen
Česká Inspekce ŽP, AOPK, ale i další orgány a instituce.
Poslední ořez byl proveden neodborně a neúplně, a proto jsou
dnes stromy opět nebezpečné.
Po jedné straně cyklostezky je místo pro nové stromy, které by
chránil stín stromů stávajících, dokud nedosáhnou kořeny k vodě.
Všude nyní vidíme, že nově vysazené, slunci vystavené stromy,
usychají a jsou snáze napadány škůdci.
Klíčové rozhodnutí o většině stromů, které patří Povodí Vltavy
a menší části, která patří městu, vynese Odbor životního prostředí
v Podskalské ulici. Pevně věříme, že je to orgán nezávislý a bude
se snažit alej jako celek zachránit.
Kácení alejí se stává novým českým sportem. Pokusme se tento
trend zvrátit! To jediné, co je nyní v naší krajině ještě zelené, jsou
stromy. Ty se nemohou bránit samy – od toho jsme tady my, lidé!
Za signatáře petice http://e-petice.cz/petitions/chceme-zachovat-topolovou-alej-mezi-cernosicemi-a-radotinem-.html
Jitka Landová

Zachraňme topolovou alej mezi
Černošicemi a Radotínem
Zachraňme lidi před …….. nechci
domyslet
Kácení alejí se stává novým českým sportem. Pokusme se tento
trend zvrátit! To jediné, co je nyní v naší krajině ještě zelené, jsou
stromy. Ty se nemohou bránit samy – od toho jsme tady my, lidé!
A my lidé jsme od toho, abychom zabránili případným úrazům
LIDÍ. Proto se město Černošice rozhodlo řešit havarijní stav topolové aleje. (Více informací viz vyjádření města k příspěvku pana
Dražana.)
Milena Paříková - členka rady města

z města a okolí

INFORMACE STAROSTY MĚSTA
K petici za zachování topolové
aleje
Na internetu se podepisuje petice, která začíná
slovy „Vážený pane starosto, nesouhlasíme s připravovaným úplným vykácením topolové aleje na
levém břehu Berounky z Černošic do Radotína“.
Rád bych zde zdůraznil, že žádné rozhodnutí
o plošném vykácení aleje nebylo a nebude, a ani nemůže být, městem učiněno. Ve
vlastnictví města je jen 30 z celkového počtu
204 stromů, jimiž se zabýval dendrologický průzkum, který jsme s ohledem na bezpečnost veřejné cesty kolem řeky nechali zpracovat. Podle
něj bylo 7 městských stromů v havarijním stavu
a město mělo povinnost je s ohledem na bezpečnost pokácet. Pokáceny musely být i další
tři, které se zlomily či polámaly na konci červen-

ce. Na ostatních 20 městských stromů, z nichž
18 je v nestabilním stavu a podle posudku bude
rovněž nutné je pokácet (po konci vegetačního
období) a jen 2 by bylo možné radikálním prořezem zachovat, jsme podali žádost o rozhodnutí
na příslušný orgán státní správy - Odbor životního
prostředí. Současně jsme kopii posudku poslali
všem dalším majitelům pozemků, na kterých se
nachází zbylých 174 stromů (z toho 12 havarijních, 82 nestabilních a 80 neperspektivních –
bohužel žádný zdravý), a to s výzvou k přijetí náležitých opatření k zajištění bezpečnosti. Největší
počet stromů patří Povodí Vltavy s.p. V samotné
aleji mezi chatovou osadou a Radotínem patří městu nyní už jen 4 stromy. O osudu celé
aleje není ani zdaleka rozhodnuto a není v rukou
města. Rád bych všechny ujistil, že vedení města
chápe obavy o osud stromů i o krajinný ráz na-

Od září opět začínají aktivity pro seniory
Posezení s živou hudbou

Kdy: každou třetí středu v měsíci od 14.00
Termíny setkání: 16. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12.
Každou 3. středu v měsíci je pro naše klienty, ale
i pro seniory z obce zpřístupněna naše kavárna,
kde nám k poslechu a k tanci hraje známé lidové
písničky pan Leoš Holan. Dveře kavárny se otevírají
ve 14.00 hod. a pomalu se zavírají až po 16. hodině. Vstupné činí 30 Kč. Samozřejmostí je možnost
objednání kávy, čaje či něco dobrého k nakousnutí
z naší kuchyně. Těšíme se na Vás.

Nenáročné kondiční cvičení

Kdy: každé úterý od 9.30 hod.
Kde: DPS, ul. Vrážská 1805
Cvičení vede zkušená cvičitelka paní Hana Fořtová. Cvičení je nenáročné, není zapotřebí zvláštních
fyzických schopností a dovedností. Cílem cvičení pro seniory je zvýšení fyzické kondice, posílení
ochabujících svalů a jejich protažení. Proto je tato
aktivita seniorů nazývána také jako kondiční cvičení
pro seniory.
Kontaktní osoba: Hana Fořtová
telefon: 725 388 564 (Miroslav Strejček)
Vstupné: zdarma

Německá konverzační dopoledne

Kdy: každou středu od 10.15
Kde: DPS
Setkání vede pan Janda. Délku a náplň setkání
přizpůsobuje potřebám, přáním a počtu účastníků.
Konverzační setkání jsou BEZPLATNÁ. Máte-li zájem o tuto aktivitu nebo máte-li k ní dotazy, kontaktujte, prosím, přímo pana Jandu.
Kontaktní osoba: pan Janda
telefon: 739 067 809
vstupné: zdarma

Bowling pro seniory

Kdy: každou druhou středu v měsíci od 14.40
Kde: Všenory (s dopravou)
Každou druhou středu v měsíci se náš tým z DPS
vydá na cestu do Všenor, kde se odehrává po dobu
90 minut turnaj v Bowlingu. Po každé hře je možné
posedět v příjemném prostředí místní restaurace.
Odjezd od DPS je ve 14.40 hodin. Cena včetně
dopravy 60 Kč.

z divadla či z cestování po světě. Dalším bodem
programu bude živá hudba v podání Leoše Holana
a drobné pohoštění.
Město Černošice srdečně zve letošní jubilanty
i ostatní seniory k účasti na této akci. Z důvodu
omezené kapacity sálu je třeba si v případě zájmu
rezervovat místo u paní Miškové na telefonu 725
051 326, a to nejpozději do pátku 25. září 2015.
Martina Řehořová
zastupitelka a předsedkyně sociální komise

Mimořádná schůze Svazu důchodců
Kdy: pondělí 21. 9. ve 14.00
Kde: DPS, Vrážská ul. 1805
V pondělí dne 21. 9. se v Domě s pečovatelskou
službou koná mimořádná členská schůze Svazu
důchodců Černošice. Na programu bude ukončení činnosti naší organizace v Černošicích. Od

Za vedení města, Filip Kořínek

Plavání pro seniory v aquaparku

Kdy: každou čtvrtou středu od 13.30
Kde: Beroun (s dopravou)
Odbor Dům s pečovatelskou službou nabízí všem
seniorům aktivitu v podobě relaxačního plavání
v Berouně. Při dvouhodinovém pobytu v aquaparku
je možné využít 25 m dlouhý bazén, vířivku, páru,
masážní lavice a další atrakce. Odjezd mikrobusu
vždy od DPS ve 13.30 hodin. Cena vstupného do
bazénu na 120 min. činí 100 Kč.
Kontaktní telefon a rezervace míst každé pondělí
před plánovanou akcí od 13 do 14 hodin na telefonu:
725 923 777 nebo 725 926 776.
Termíny plavání: 23. 9., 29. 10. – pozor mimořádně
ve čtvrtek, 25. 11.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
FOTO: DPS

Kontaktní telefon a rezervace míst každé pondělí
před plánovanou akcí od 13 do 14 hodin na telefonu:
725 923 777 nebo 725 926 776.
Termíny her: 9. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12.

Posezení u příležitosti svátku seniorů
Kdy: čtvrtek 1. 10. ve 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
Při příležitosti oslavy mezinárodního dne seniorů
proběhne ve čtvrtek 1. října 2015 od 14 hodin
v Domě s pečovatelskou službou v Černošicích již
5. společné posezení zájemců z řad našich starších spoluobčanů.
Pobavit je tentokrát přijede kouzelník Pavel
Kožíšek, který vedle ukázek svého kouzelnického umění bude také vyprávět zajímavé zážitky

šeho okolí - stejně jako o bezpečnost. O topolové aleji jednalo opakovaně zastupitelstvo i rada.
Kromě řešení aktuálního ohrožení lidského zdraví
a životů v topolové aleji bylo také rozhodnuto nechat s předstihem zpracovat návrh obnovy aleje,
abychom znali žádoucí cílový stav, vhodné typy
stromů k nahrazení stávajících – ať už se k němu
dojde postupně v průběhu více let nebo jednorázově. Neměl by se dalším generacím připravit
stejný problém, který se kvůli zcela nevhodné výsadbě v šedesátých letech minulého století musí
řešit nyní. Cílem musí být zachování či rychlé obnovení krajinného rázu a atraktivního vzhledu této
části našeho města. Budeme se snažit na základě rozhodnutí státních orgánů a v koordinaci
s majiteli ostatních dotčených pozemků pracovat na tom, aby se to co nejdříve povedlo.

října 2015 bude setkávání seniorů probíhat nadále každé pondělí od 14 hodin, a to nově pod
záštitou Domu s pečovatelskou službou.
Pohoštění zajištěno!
Jiřina Pomahačová

Tréninky paměti
v září pokračují
Kdy: od čtvrtka 17. září
Kde: DPS, Vrážská 1805
Nový kurz pro začátečníky bude probíhat každý čtvrtek od 9.30 do 11.00, kurz zahrnuje 10
lekcí á 50 Kč, tzn. celková cena kurzu je 500
Kč (platí se na 1. hodině). Účastníci se seznámí se základními mnemotechnikami, dozví se,
jak si zapamatovat nákupní seznam, telefonní
čísla, PIN, jména a data narození, apod.
Kurz pro pokročilé pokračuje v tradičním
čase, a to každý čtvrtek od 13.30 do 15.00.
Bližší informace a přihlášky na kontaktech:
Daniela Göttelová, 604 268 000,
daniela.gott@gmail.com
Eva Matějáková-Buřičová, 603 443 476,
burickaisabella@seznam.cz
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Černošice a jejich dávný komunikační význam
Listina obsahující zmínku o Černošicích, považovaná za první písemný doklad jejich existence, se hlásí k roku 1115. Dokument je ve skutečnosti mladší, protože jde o falzum zapsané
ve 13. století podle předlohy z konce 12. století.
Historici se ale většinou shodují na tom, že obsah těchto starých listinných padělků odpovídá
rámcově době, do níž se hlásí a kdy ještě nebylo
zvykem nechávat si své majetky písemně potvrzovat. Není každopádně náhodou, že se právě
Černošice vedle nedaleké Zbraslavi, Lipan, Žabovřesk a Lahovic ocitly v listině domněle vydané Vladislavem I., který takto založil a obdaroval
kladrubský klášter. Vedle skutečnosti, že Kladruby jsou od oblasti dolní Berounky vzdálené
více než 100 km, ukazuje na specifický význam
tehdejších Černošic i informace, že panovník
vykoupil Černošice od jistého Hoška, tedy ze
soukromých rukou. Obdarování významné klášterní fundace právě touto vsí muselo mít nějaký
zvláštní význam. Vedle strategicky výhodné blíz-

kosti od Prahy, užitků z rybolovu, nepochybně
výživných pastvin a neméně bohatého zdroje
materiálu k výrobě proutěných výrobků, hrálo
území dnešních Černošic klíčovou roli z důvodu
průběhu dálkových komunikací, jejichž historie
ale sahá mnohem dále do minulosti než „jen“ do
doby vzniku raně středověké vesnice.
V roce 2012 jsme v Informačním listu psali
o Kosmou zmiňované hoře Osek (Humenská)
a dálkové cestě, která ji v jeho době, tedy právě
v onom počátku středověkých Černošic a 12.
století, přecházela. K brodu přes Berounku pod
lokalitou Humenská tato cesta směřovala od
Prahy a k řece sestupovala od Sulavy kolem
kostela Nanebevzetí Panny Marie a dále přes
území Dolních Černošic. Zmíněná komunikace ale nebyla zdaleka první, která k brodu pod
Humenskou vedla. Důvodem nebylo jen to, že
tento úsek řeky v místě náplavových kuželů dvou
drobných pravostranných přítoků představuje
ideální brodové místo. Ani to, že protilehlý svah

po umělé úpravě v jeho dolní části je nejsnazší
možností, jak vystoupat na rozvodí mezi Vltavou
a Berounkou, protože dále k jihozápadu jsou
Hřebeny stále vyšší a řeka mnohde tvoří špatně průchodnou nivu. K levotočivému zákrutu
Berounky nad Černošicemi především směřuje dopravně významné rozvodí mezi Loděnicí
a levobřežní Vltavou, představující ideální dopravní koridor ve směru od Kladenska (Libušín),
Džbánska a Lounska. Pro staré dálkové cesty
byla dlouhá rozvodí ideální, protože umožňovala přecházet krajinou bez nutnosti překonávat
strmá převýšení a zajišťovala bezproblémové
odvodnění.
Vedle cesty od severozápadu k brodu u Černošic směřovala ještě jiná důležitá trasa od
severu. Vedla paralelně se západním okrajem
Pražské kotliny, v dostatečné vzdálenosti od
Vltavy, aby nemusela překonávat hluboká údolí
jejích přítoků. Různé větve této trasy byly na severu navázané na dvě významná sídla – hradiště
Šárku a Levý Hradec. Na přechodu Berounky ji
v určitém období kontrolovalo hradiště na Kazíně. Po vystoupání Hřebenů naproti Černošicím
mohly již všechny tyto dálkové trasy pokračovat
s využitím berounsko-vltavského rozvodí k jihozápadu nebo zamířit k přechodům střední Vltavy
a do centrálních jižních Čech a Vitorazska. Po
vzrůstu významu pražské aglomerace severojižní trasa nadále využívala dávný přechod Berounky, na severu se ale stočila k Pražskému Hradu
a využívala vltavské brody výše proti proudu řeky
než původní pod Levým Hradcem a Roztoky.
Majetky v takto významném komunikačním
prostoru s sebou nesly nejen odpovědnost za
udržování dobrého stavu a bezpečnosti dálkových cest a zajištění servisu pro přechod vodního toku, ale samozřejmě také značné výnosy
v podobě mýtních poplatků. Tento faktor hrál významnou úlohu v době, kdy na území Černošic
vznikala nová středověká vesnice a kdy se díky
panovníkovi dostala do držby vzdáleného kladrubského kláštera.
Tomáš Klimek
FOTO: archiv autora

-- (Bolina-Klimek) Schematická mapa významných dálkových cest přecházejících přes území
Černošic. 1 – trasa od Levého Hradce a Šárky ke Kazínsko-oseckému brodu, 2 – trasa přicházející
od Lounska a Džbánska po rozvodí Loděnice a Vltavy, 3 – středověké napojení severojižních tras
na centrum Prahy. --
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-- Úvoz dávné cesty vystupující od říčního
brodu pod kazínským hradištěm. --
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Vzpomínka na Jaroslava Tomsu
Byl skvělým hokejistou, boxerem a tenistou. V 60. letech začal spolupracovat s filmem
a založil kaskadérskou skupinu, která má na
svém kontě přes padesát filmů. Získali 12
nominací na cenu Taurus - udílení kaskadérských Oscarů v Hollywoodu. Vychoval desítky
pokračovatelů.
Neuměl se nudit, hrál i na harmoniku a v konci života se věnoval výtvarnému umění.

Mnozí asi zaznamenali, že nás opustil zakladatel české kaskadérské školy ve svých 85
letech. Méně se asi ví, že bydlel v Černošicích
většinu svého života. Třeba jste ho potkali na
procházce s jeho paní a pejskem. Jeho postava nezapřela zdatného sportovce, chůze
a vystupování spíše připomínalo aristokrata,
srdečně vás pozdravil, tak jak jsme se kdysi
v Černošicích zdravili na potkání všichni.

Možná ho pamatujete při velkém koncertu
v Mokropeském areálu po povodni 2012, kde
vystoupil s kolegou Srstkou. V době, kdy mu
Vltava zničila tělocvičnu v Holešovicích, dovedl rozdávat úsměvy a zábavu pro zaplavené
Mokropáky.
Více v knize Fr. Černocha: Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy / Riopress 2000/.
Ivan Látal

Cesta kolem světa se vydařila
Na příměstském táboře, který pořádala Minidílna Šikulky, se děti seznámily s prostředím a se
zvyky ze čtyř různých kontinentů. Cestovali jsme
po Asii, Americe, Austrálii a Africe. Lektorky
Lenka Řezníčková a Lucie Müllerová připravily
bohatý program plný tvoření, her a vyprávění,
související s tématem čtyř kontinentů.
Děti si namalovaly hrneček s pandou, táborové tričko, vyrobily si indiánský lapač snů, australskou ještěrku nebo africké šperky. Vyzkoušeli jsme si čajový obřad, přípravu sushi, povídali
jsme si o zvířatech žijících v dalekých zemích.
Psali jsme si cestovatelské deníčky, hráli si na
australské domorodce nebo lovce bizonů a další nezapomenutelná dobrodružství jsme zažili na
výletě.

FOTO: Minidílna Šikulky

Lucie Müllerová, Minidílna Šikulky, http://www.
tvorive.estranky.cz/clanky/kurzy/

-- Na příměstském táboře nechyběla spousta zábavy. --

SK Černošice - Hokej
I přes letní počasí hokejisté SK Černošice
zahájili letošní zimní sezónu. Týmy mládeže
se zúčastnily soustředění na zimních stadionech ve Strakonicích a Světlé nad Sázavou.
O posledním prázdninovém víkendu byl zahájen provoz i na zimním stadionu v Černošicích. Jako první vyzkoušely domácí led týmy
dorostu a mužů. Ostatní týmy vyjely na ledovou plochu 31. srpna. V této sezóně máme
opět všechny mládežnické kategorie a dvě
družstva mužů.
Veřejnost nás může navštívit od soboty

Noc sokoloven

26. 9., kdy začnou pravidelná bruslení pro
veřejnost.
Pravidelné nábory dětí do oddílu ledního hokeje začínají v úterý 22. 9., a to vždy
v úterý a čtvrtek od 15 hodin a v neděli od 8
hodin. Informace podá Martin Jůzek na telefonu: 602 390 430.
Veškeré další informace najdete na
našich webových stránkách: www.sk-cernosice.cz.
Za SK Černošice
Luděk Záhorský

Přijďte podpořit fotbalisty SK Kazín na domácí zápasy
TERMÍN

muži A

So 22. 8.
Ne 30. 8.
St 2. 9.
So 5. 9.
Ne 6. 9.
Ne 13. 9.
St 16. 9.
So 19. 9.
Ne 27. 9.
So 3. 10.
Ne 4. 10.
Ne 11. 10.
So 17. 10.
Ne 18. 10.
Ne 25. 10.
So 31. 10.
Ne 1.11.
Ne 8. 11.
So 14. 11.

17:00 Č. Újezd

D

17:00 Dobrovíz

D

16:30 V. Přílepy

muži B

D

16:00 Tuchoměřice B D
15:30 Dobřichovice
14:00 Třebotov
13:30 Jíloviště B

D
D
D

mladší žáci

starší přípravka

mladší
přípravka

17:00 Tursko
D
17:30 Středokluky D
17:00 Hostivice B D
17:30 Jeneč B
D
16:30 Roztoky B
16:00 Č. Újezd B

D

D
D

14:30 D. Břežany B D
14:00 Černošice

10:00 Hostivice 

D

10:00 Rudná/Zbuzany D
10:00 Mníšek

D

10:00 Lety/Černolice D

turnaj D
14:00 Hradištko

D

13:30 Průhonice

D

13:00 D. Břežany

D

Kdy: pátek 11. září
Kde: Sokolovna
Rok 2015 byl vyhlášen rokem
sokolské architektury. Sokol
Černošice se zapojil do akce „Noc sokoloven“
a srdečně Vás zve v pátek 11. září na prohlídku
sokolovny.
Program:
17.00 zahájení
prohlídky sokolovny v každou celou hodinu
17.30 beseda a diskuze na téma Já a Sokol
18.30 ukázka cvičení na nářadí
19.00-21.00 možnost vyzkoušet si cvičení na
nářadí
výstava, soutěže, kvízy pro každého
Přijďte se podívat na Noc sokoloven a zároveň
si s námi připomenout 25. výročí znovuobnovení Sokola v Černošicích.
Dana Pánková
Rozvrh cvičení na rok 2015/16 najdete na str. 18.
FOTO: TJ Sokol Černošice

turnaj D

11:30 Rudná/Zbuzany D
11:00 Lety

D
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Nábor do hasičské jednotky města Černošice
Hasičská profese jako taková je velmi obsáhlý soubor znalostí, zkušeností, technického
vybavení, zázemí a lidí, kteří vše musejí ovládat a umět použít i v situaci, která se nevyvíjí
zrovna pozitivně. Říká se, že být hasičem je
poslání, ale toto rčení bych upravil. Pomáhat
si navzájem je poslání, které má mnoho úrovní
a hasiči jsou většinou první úrovní, se kterou
se při ohrožení setkáváme. Vytíženost hasičů
je rok od roku větší, a proto je potřeba adekvátně reagovat a navyšovat početní stavy zásahových jednotek.
Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý Váš život. Systémem vzdělávání
a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí, které budete využívat i ve svém
osobním životě. Pokud splníte podmínky pro
přijetí, budete zařazeni do výcviku, kde Vás se-

známíme se základy hasičské abecedy. Další
odborný růst záleží jen na Vašem individuálním
přístupu a chuti. Pro přijetí do zásahové jednotky nepotřebujete žádné specifické hasičské
znalosti a dovednosti, jen chuť a čas se je naučit. Do zásahové jednotky se může přihlásit
každý, kdo již dovršil 18 let, bez rozdílu pohlaví.
Naše jednotka zařazuje i ženy na výjezd, protože ze zkušeností víme, že dokáží být velmi
dobré hasičky.
Požadujeme:
- trestní bezúhonnost
- zdravotní způsobilost (kontrola u praktického
lékaře)
- dobrá fyzická zdatnost
- zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
- chuť pracovat, jezdit na školení, výcviky atd.

Sběr železného odpadu
a elektrospotřebičů
Sbor Dobrovolných hasičů Černošice – Mokropsy pořádá „Železnou sobotu“ jako službu
občanům. V sobotu 3. října provedeme po
městě plošný sběr kovového odpadu, autovraků, všech druhů vyřazených elektrospotřebičů a aku baterií, které stačí v daný termín
položit na chodník před domem. Vystěhování
a odvoz těžších kusů je potřeba objednat na

telefonu 251 640 150, nebo emailem hasici@
sdhmokropsy.cz. Sebraný odpad bude odvezen specializovanou firmou. Získané finanční
prostředky použijeme na nákup výzbroje a výstroje pro hasiče.
Tomáš Havlík
Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Mokropsy

1. Černošický fashion piknik - butik
pod širým nebem!

FOTO: Bára Veselá

První srpnovou sobotu jsme pro něžnější polovičku občanů Černošic a okolí a třeba i pro jejich
kamarádky připravily unikátní prodejní událost,
na které jsme citlivě a kulturně spojily dvě časté
ženské vášně – oblečení a vaření. Vybraly jsme
pro ni jednu z veřejných zelení, a to prostor před
budovou mokropeského nádraží. Ten nabízí
skvělou dopravní dostupnost, vhodné umístění
a zároveň dostatek stínu listnatých stromů pro
téměř celodenní akci.
Celkem sedmnáct prodejkyň od desíti hodin
nabízelo pečlivě vybrané zboží, které bylo pouze
na ramínkách a vystavené na kostýmních štendrech, provizorních stojanech nebo na lanech
mezi stromy. Většina prodejců byla místních, ale
svůj „butik“ tu otevřely i průkopnice ze Zbraslavi.
Ochutnat kuchařské umění nebo si koupit šaty
jste si tak mohli třeba od šéfredaktorky časopisu roku F.O.O.D. Kouzlem a výhodou osobního
prodeje je možnost věci si vyzkoušet, proto jsme
pro účely pikniku připravily prostornou zkušební
kabinku s velikým zrcadlem, ve které se „dveře“
netrhly. Nakupující se prostě mohli cítit doopravdy jako při návštevě butiku pod širým nebem.
Také doprovodný program byl šit na míru ženám, v beauty stanu tak měly možnost nechat
se nalíčit nebo ostříhat specialistkou ze Salonu
Lucie, nebo si nechat změřit tuk a vodu v těle
v detašovaném pracovišti Fyziofitness Černoši16

-- Kromě zkoušení šatů se také vařilo. --

ce. Komplexní nabídku péče o sebe pak završila
možnost na cokoliv se zeptat vědmy ve věšteckém koutku. Štestí ve hře si pak mohli všichni
vyzkoušet v opravdu bohaté tombole.
Jak už název akce napovídá, kromě šatů a kabátků nás zajímalo také jídlo. Všichni návštevníci
tak ochutnávali všelijaké domácí dobroty, které
donesly prodávající a které jsme naaranžovaly
do stylového piknik baru.
Bára Veselá a Bára Malá, partyaoslavy.cz/piknik

- bydliště v Černošicích a okolních obcích
- výhodou je platné řidičské oprávnění C+E.
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz,
tak přijďte mezi nás. Stačí zavolat a domluvit
si schůzku s velitelem jednotky (Tomáš Havlík,
725 026 627). Rádi uvítáme každého zájemce
o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam,
odkud ostatní utíkají”.
Tomáš Havlík, velitel jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy

Svatováclavský
koncert v kostele
Pokračování ze str. 1

Program
• Svatý Václave – původní verze z 12. století
• Jistebnický kancionál: Náš milý svatý Václave
• Sborník Dobřenského: Když jsi v štestí
• Písnička příkladná
• Hlohovská sbírka: Urozená madonna
• Ach čistá, jemná
• Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Maria
Kron
• Adam Václav Michna z Otradovic: Loutna česká (o svatbě Panny Marie s Duchem svatým
– výběr)
• Jan Dismas Zelenka: Sub tuum praesidium
• Jistebnický kancionál: Ktož jsú boží bojovníci
• Mikoláš Troup: „Apellatio ad supremum iudicem“ (Odvolání k nejvyššímu soudci)
• Provedení díla věnovaného šestistému výročí
upálení Mistra Jana Husa, prvně uvedeného
5. 7. 2015
• Leoš Janáček: Zdrávas Maria
• Anonín Dvořák: Virgo virginum praeclara (Stabat Mater, č. 8)
O Pražských pěvcích
Smíšený sbor Pražští pěvci vznikl v únoru
1992, založil jej sbormistr Stanislav Mistr.
Sbor tvoří v základní sestavě 16 členů, ale
vystupuje též v obsazení 4 - 60 zpěváků.
Specifikou sboru je intenzivní hlasová příprava, která ve svém výsledku umožňuje značně
rozšířit dynamické i výrazové možnosti komorního sboru. Sbor se věnuje především
moderní vážné hudbě, připravuje premiéry
a rozhlasové nahrávky soudobých skladatelů, získal osm prvenství v mezinárodních
soutěžích pěveckých sborů.
Pražští pěvci hostovali v několika zemích
Evropy nebo v USA, účastní se významných
mezinárodních festivalů (Pražský podzim,
Bergische Biennale für Neue Musik, Svatováclavské slavnosti v Praze). Mají na svém
kontě několik CD, z nichž nejvýznamnější je
3CD komplet Dvořákových sborů a duet labelu Brilliant Classics.
V Černošicích je sbor stálým hostem. Zaujal zejména loňským provedením Janových
Pašijí J. S. Bacha a letošním Stabat Mater
A. Dvořáka.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Přehled kurzů a kroužků pro děti (i dospělé)
Pozn.: výčet kurzů a kroužků nabízených v Černošicích není úplný, další budou zveřejněny v průběhu září, např. kurzy a kroužky probíhající ve škole na webových stránkách školy.

Minidílna Šikulky

Naše hravé výtvarné putování bude pokračovat
i během nového školního roku - můžete se těšit
na pokračování pravidelných kurzů pro malé šikulky, které bude probíhat od konce září přímo
v budově základní školy Pod Školou.
Kontakt: Lucie Müllerová, Minidílna Šikulky,
http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/kurzy/

Keramika PohodArt

Keramické tvoření v soukromé keramické dílně
v Černošicích pro všechny od 4 do 150 let v pátky a některé soboty. Hlavní náplní je především
tvořivá práce s keramickými materiály. Provokujeme originalitu, pěstujeme řemeslné dovednosti,
cvičíme jemnou motoriku.
Kontakt: Magdalena Capková, www.pohodart.cz

Hudební škola Pavel Hokr

Naše hudební škola, ve spolupráci se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech
nabízí výuku na hudební nástroje: klavír, akustická
i elektrická kytara, flétna. Cílem je zahrát si pro radost a mít hraní jako koníček. Výuka se zaměřuje
na písničky a skladby, které děti (resp. dospělí)
znají nebo které si samy vyberou.
Výuka probíhá v učebnách v ZŠ Mokropsy,
ZŠ Komenského nebo učitelé dochází do
domácností.
Kontakt: www.pavelhokr.cz
Pavel Hokr - info@pavelhokr.cz , tel. 608 745 262

Chorus Angelus

V uměleckém vedení dětského sboru Chorus Angelus třetím rokem pokračuje dr. Roman Michálek
(rozhovor v IL 6/2015, vede koncertní oddělení),
přípravku A nadále vede Ivana Kylarová. Přípravky
v Černošicích budou zkoušet pod vedením Ludmily Plzákové, zdejší ředitelky ZUŠ.
Také v novém školním roce přijímáme nové členy!
V přípravných odděleních sboru se děti učí základům pěveckých dovedností, hlasové výchovy
a hudební nauky. Výsledky své práce děti prezentují na koncertech pro rodiče i širokou veřejnost
v regionu a na zájezdech. Nábor je otevřen i pro
starší nadané děti se zájmem o činnost v koncertním sboru.
Zápis nových dětí bude probíhat v době zkoušek
jednotlivých oddělení – v ZŠ Černošice - Mokropsy, nově také v Komenského ulici nebo ZUŠ
Černošice (přípravka A a koncertní oddělení)
v pondělí odpoledne. Čas zkoušek bude upřesněn na našich webových a nově i facebookových
stránkách, kde je možno aktuálně sledovat připravované koncerty a akce.
Kontakt: Simona Kysilková Šnajperková,
chorus.angelus@centrum.cz, tel. 739 352 614,
www.chorusangelus.cz,
www.facebook.com/sborchorusangelus

Model klub Černošice

Začínáme již 35. sezónu práce pro volnočasové
aktivity dětí. Nabízíme letecko-modelářské kroužky. Modely stavíme v klubovně v ulici Srbská 660
v Mokropsech.
Můžeme stavět modely v úterý, středu, čtvrtek
v odpoledních hodinách.
Zájemci, nahlaste své možnosti, nahlaste dny
a hodiny. My je porovnáme s našimi možnosti,
a pokusíme se dohodnout.
Kontakt: Lumír Apeltauer, L.apeltauer@volny.cz,
tel. 605 545 615

Novinky v OTTOMÁNKU

Rádi bychom Vás informovali o změnách, které
s sebou přináší nový školní rok 2015/16 . Od 1.
9. 2015 vzniká při naší školce Středisko volného
času jako místo pro smysluplné trávení volného
času určené všem věkovým kategoriím. Pod toto
SVČ přecházejí všechny kroužky pro děti a dospělé, které organizujeme v prostorách Jitřní
2283. Aktuální nabídka kroužků je již uveřejněna
na našem webu www.ottomanek.cz, další připravujeme. Pro naše SVČ hledáme nadšené lektory, abychom mohli nabídnout co nejrozmanitější
služby! Buďte s námi – své nápady, názory a postřehy můžete sdílet i na facebooku.
Od 1. 9. 2015 se rovněž pro větší přehlednost
naše Mateřská škola Kvítek jmenuje Mateřská
škola Ottománek.
Kontakt: Vladimíra Ottomanská,
www.ottomanek.cz

Kryštof Club Junior

Kurzy Kryštof Extra English – angličtina s rodilým
mluvčím pro školáky 6-15 let. Výuka probíhá na
ZŠ Černošice.
Club Junior – angličtina pro školáky
Kontakt: krystof@klckrystof.cz, tel.604 204 889

The School House - Lucie Koubková

angličtina pro děti, od 1. do 5.- 7. třídy
výuka hravou formou, přímo ve škole, absolventi
postupují do Redbrick House
Kontakt: tel. 774 575 314, luciekoubek@seznam.cz, www.anglicky.unas.cz/schoolhouse/

The Redbrick House

Jazykové kurzy pro školáky
Kontakt: Hanka Jelínková, tel. 777 861 985,
hanka.jelinkova@tiscali.cz,
www.redbrickhouse.cz

Jazyková škola Lingua Nova

Jazykové kurzy pro děti 1. stupně (přímo navazuje
na školní angličtinu) a 2. stupně ZŠ (i přípravné
kurzy na Cambridgeské zkoušky). Kurzy probíhají
v budově ZŠ.
Kontakt: tel. 241 763 426, 608 903 009,
info@linguanova.cz, www.linguanova.cz

Wonder Club – anglická družina

Rodilý mluvčí a česky mluvící lektor (s perfektní
AJ) provází děti odpolednem plným her, výuky Aj,
tvoření, sportování a zábavy. I jednotlivé dny.
Kontakt: www.wonderclub.cz,
info@wonderclub.cz, tel. 603 745 576

Kurzy bystření mozku pro děti
Kurzy probíhají v Jitřní ul. 2283.
Více na www.all-consulting.cz
Kontakt: Alice Pospíšilová,
alice@all-consulting.cz, tel. 603 838 333

Taneční obor ZUŠ Černošice

Taneční obor je jeden ze tří oborů Základní umělecké školy v Černošicích. V Tanečním oboru je
vyučován výrazový tanec podle techniky duncan
a lidový tanec. Děti zároveň působí ve Folklorním
souboru Pramínek, který čerpá materiál z mnoha
oblastí celé České republiky. Cílem naší snahy
je zanechat dětem jejich přirozenost, podpořit
a rozvíjet jejich tvořivost, lásku k pohybu a místním tradicím. Studium probíhá od 5 let až po dospělé, pro 4 leté děti je určen kurz Hrajeme si
pohybem.
Výuka tanečního oboru v roce 2015/2016 bude
probíhat opět na dvou místech - v pondělí v budově ZŠ Černošice v Mokropsech, v úterý, středu
a pátek v kulturním sále na Vráži. Konkrétní rozvrh
hodin všech ročníků najdete na webu www.zuscernosice.cz a www.praminekcernosice.cz. Na
těchto adresách také najdete všechny doplňující
informace.

ZUŠ Černošice

Hudební obor, výtvarný obor, fotografický kroužek FOTO-škola vidění.
Více na www.zuscernosice.cz, tel. 251 641 480,
zus.cernosice@seznam.cz

Výtvarné kurzy

Pro děti 1. a 2. stupně ZŠ bude probíhat v budově školy.
Více na www.vytvarkacernosice.cz

Mifun – dětský pěvecký sbor

Sbor přijímá nové členy.
Kontakt: Sbormistr Jiří Polívka, tel. 723 043 985,
www.mifun.cz

SK KAZÍN - Oddíl kopané

Přijímáme nové členy: ročníky 2003 a mladší od
4 let
Kontakty: vedoucí mládeže:
Jaroslav Knytl, tel.: 602 378 092;
sekretář oddílu: Jan Manda, tel.: 605 765 448;
www.skkazin.cz

inzerce
Zajistím výrobu kvalitních

webových stránek od 3 000 Kč
nebo revizi Vašich stávajících www
za cílem Vašeho zviditelnění na internetu.
Tel: 606 178 030, email: tplacek83@gmail.com
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Prořezání a kácení stromů z lana
Střechy, okapy, fasády a jiné práce
ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

z města a okolí
SK Černošice - Oddíl kopané

Cvičení v Sokole

SK Černošice oddíl kopané bude mít v sezó- ROZVRH CVIČENÍ V SOKOLE - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
ně 2015/16 dvě mužstva v mládežnických ka- ZAHÁJENÍ CVIČENÍ v pondělí 7. září 2015 Pozn. o přijetí do jednotlivých hodin (kapacitě) rozhoduje cvičitel
tegoriích - mužstvo žáků a dorostu (společně Druh cvičení
kdy
cvičitel
poznámka
s Dobřichovicemi).
Rodiče a děti
úterý 9 - 10 hod
Dana Zúbková
děti ve věku 2 – 3 roky
Rádi přivítáme nové hráče do žákovské kategorie
úterý 10 - 11 hod
Petra Frydlová
děti ve věku 2 – 3 roky
(10 až 15 let), které trénuje František Červený
pátek 10 - 11 hod
Naďa Suchá
děti ve věku 3 - 4 roky
předškolní děti středa 16.30 - 17.30 hod
Jitka Hřebcová
pro děti 5 – 7 let
Kontakt: František Červený, tel. 775 916 862

SK Černošice - hokej

Pravidelné nábory dětí do oddílu ledního hokeje začínají v úterý 22. 9. a to vždy v úterý a čtvrtek od 15
hodin a v neděli od 8 hodin.
Kontakt: Martin Jůzek, tel. 602 390 430

Zumba pro děti

Cvičí se v kulturním sále na Vráži v úterý. Zumba Kids
17.00-17.55, Zumba Kids Junior 18.00-18.55
Kontakt: www.zumbafitness.cz, přihlášky
- vendula@zumbafitness.cz, tel. 604 105 928

Tenis Frýda – tenisová škola

Kontakt: www.tenisfryda.cz, Tomáš Frýda
- tenisfryda@seznam.cz, tel. 603 790 530

Tenis Club Mokropsy
– tenisová škola

Kontakt: www.tenisclub-mokropsy.cz,
David Korbelář - korbelar@tenisclub-mokropsy.cz,
tel. 725 801 005

Karate Černošice

Kontakt: Andrea Bergmanová, tel. 603 811 651,
info@karatecernosice.cz,
www.karatecernosice.cz

Kurzy krasobruslení

Nabízíme výuku bruslení a krasobruslení pro děti
od 4 let i dospělé v následujících termínech:
Výuka probíhá pod odborným dohledem školených trenérů na zimním stadionu Černošice. Počet volných míst v jednotlivých kurzech je omezen.
Kurz bude otevřen při jeho naplnění.
Podrobnější informace týkající se výběru termínu,
trenérů, výši příspěvku na výuku, o našem sdružení, naleznete na webových stránkách www.krasobruslecernosice.cz.
Daria Čiháková, tel.: 777 910 470
Pondělí

úterý
čtvrtek
Pátek
Neděle

6.30 - 7.30
13.30 - 15.00
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
13.30 - 15.00
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
13.30 - 15.00
6.30 - 7.30
13.15 - 14.00 rodiče + dítko
14.00 - 15.00
7.00 - 8.00
8.30 - 9.30 tělocvična

Jubilejní desátý
Garage Sale
Kdy: sobota 3. 10. od 10.00
Kde: po celých Černošicích
Na podzimní garážové prodeje si počkáme až do
října. Datum jubilejních desátých otevřených vrat
je sobota 3. října. (V Dobřichovicích pak 17. 10.)
Konec je tentokrát otevřený, protože po skončení
prodejů plánujeme uspořádat malou sousedskou

mladší žákyně
žáci/žákyně
frisbee
míčové hry
atletika
věrná garda

středa 17.30 - 18.30 hod

středa 18.30 – 19.30 hod
pondělí 16.30 – 17.30 hod
čtvrtek 17 - 18 hod
pondělí 9 – 10 hod
středa 9 – 10 hod
ženy aerobic
pondělí 19 – 20 hod
ženy
čtvrtek 19 – 20.30 hod
neděle 19 – 20 hod
jóga
pondělí 20 – 21 hod
muži
čtvrtek 20.30 – 22 hod
streatball
středa 19.30 - 21 hod
gymnastika
pondělí 17.30 - 18.45 hod
úterý 15 - 16.30 hod
úterý 16.30 - 18.30 hod
středa 15 - 16.30 hod
pátek 15 - 16.30 hod
pátek 16.30 - 18.30
stolní tenis - děti úterý 18.45 - 19.30 hod
čtvrtek 18.30 - 19.30 hod
pátek 18.30 - 19.30 hod
stolní tenis - muži úterý 19.30 - 22.30 hod
pátek 19.30 - 22.30 hod

Jiřina Dvořáková, Ivana Konečná dívky 1.-5. třída ZŠ
Pavel Horák
Zuzana Pavlovská
Jana Lagnerová Balová
Marie Poslanecká
Hana Fořtová
Eva Tobková
Dáša Kučerová
Dana Pánková
Veronika Linhartová
Dana Pánková
Janetta Tuháčková
Calda
Marta Lžičařová
Formánkovi
Calda
Marta Lžičařová
Formánkovi
Petr Veselý
Petr Veselý
Petr Veselý
Petr Zmatlík
Petr Zmatlík

KURZY A CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
The Redbrick House
Jazykové kurzy pro dospělé
www.redbrickhouse.cz

Zumba pro dospělé

Cvičí se v kulturním sále na Vráži v úterý od 19.00
www.zumbafitness.cz

Cvičení pro seniory

- s Hanou Fořtovou v Domu s pečovatelskou službou (více info na str. 13)

chlapci a dívky ve věku 8 – 12 let
pro děti 6 – 8 let
děti 5-7 let

starší
mladší
starší
mladší
starší
kondiční příprava

Cvičení pro každého
s Danou Pánkovou

• skupinová cvičení pro ženy
• pilates, správné držení těla, jóga
• intervalový trénink, formování postavy
• cvičení pro muže - pilates - jóga
• běžecký kurz
• individuální lekce
Kontakt: www.danapankova.cz,
dana.pankova@email.cz, tel. 736 264 680

Cvičení pro seniory

Nejsme spolek, jen parta důchodkyň, která si chce
zpestřit všední dny pravidelným setkáváním, udržoKurzy jógy pro dospělé podle
vat dobrou náladu a současně upevňovat zdraví.
systému Jóga v denním životě
Setkáváme se 3x týdně, vždy dopoledne v úterý od
STŘEDA, 19.15-20.45, vede Petra Vlčková
9.45, ve čtvrtek a v pátek od 9 hodin v kulturním
ČTVRTEK, 19.15-21.00, vede Michael Vlček
sále centra Vráž. Cvičení má formu zdravotního
MŠ Barevný ostrov, Černošice-Mokropsy
tělocviku s prvky jógy, pilates i čínského cvičení.
Kontakt: Michael Vlček, tel. 775 340 412,
Zdatnější podle domluvy vyrážejí s hůlkami nordic
vlckovi@gmail.com
walking po okolí Černošic. A pořádáme i pobyty na
horách spojené s cvičením. Naše cvičení nevedou
Lekce jógy pro dospělé
profesionálové, podílíme se svépomocně, celá
Od 15. září 2015, každé úterý 18:30-20:00, kaž- akce je nevýdělečná, platíme jen pronájem sálu.
dá sobota 11:00-12:30. Cvičí se na adrese: Fame- Kontakt: Věra Macourková, tel. 739 629 875
lie Mokropsy, Rumunská 1165.
Kontakt: Monika Vošalíková Košařová,
Cvičení pro dospělé v Sokole
tel. 725 080 452, monika@famelie.cz,
(rozvrh viz výše)
www.famelie.cz

afterparty, kam by návštěvníci dorazili s něčím
dobrým k snědku. Detaily se budou ladit v průběhu září.
Pro osvěžení připomínám princip garážového
výprodeje: prodejci vyloží své u sebe na zahradě
a otevřenými vraty k němu mohou proudit nakupující z řad sousedů. Šanci tak můžete dát věcem,
o jejichž prodeji a výměně uvažujete, ale pořád
nemáte čas to fotit a vystavovat někam na internet. Prodávat můžete klidně přebytky ze zahrádky nebo vašich výrobků. Zahrad a zahradníků je
kolem mnoho, možná tak založíte tradici výměny

meruněk za švestky se sousedem ob ulici. Stejně tak můžete domluvit postupný odběr oblečení
po holčičce ze sousedství, která je přesně o půl
roku starší než vaše dcera. Prostě jde o to nesedět doma a rozhlédnout se trošku po okolí míst,
kde žijeme a které často nemáme čas vnímat. Pro
přespolní bude k dispozici zase louka ve Zvonkové a zahrádka Club Kina. Sledujte web www.
garagesalecernosice.cz a facebook.
Tak se těšíme!
Bára Veselá
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Marián Varga - legenda v Černošicích
Kdy: pátek 11. 9. ve 20.00
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít mimořádné vystoupení legendy
klávesové hry – znamenitého instrumentalisty
a improvizátora Mariána Vargy. Tento jedinečný
muzikant a zakladatel formace Collegium musicum se stal jednou z nejrespektovanějších postav
evropské rockové scény.
Se svým virtuózním a nezaměnitelným stylem hry
se představí v pátek 11. 9. ve stylově působivém
prostředí černošického Club Kina. V komorním
sólovém projektu legendárního skladatele a hráče
na klávesové nástroje s názvem „Solo in concert“
se staneme účastníky magického obřadu, v němž
nás Varga zasvětí do svého intimního světa hudby.
„Mohu zodpovědně prohlásit, že jsem v životě nic
nehrál dvakrát stejně,“ řekl o svých koncertech
Marián Varga. „Improvizace je velmi inspirativní,
objevný proces, baví mě stále někam unikat. To-

hle sice nemají kolegové v kapelách, zejména ti
rockoví, vždycky rádi, ale už s tím tak nějak počítají. Jen mi občas vyčítají, že strašně spěchám
se začátkem další skladby a oni si nestačí vyměnit
noty, nebo když něco náhodou vynechám,“ dodává muzikant, který za svou dosavadní kariéru vydal
na dvacet skvělých alb. Většina z nich je přitom
jeho společným projektem se známými sólisty či
skupinami, jako jsou Collegium Musicum, Prúdy,
Moyzesovo kvarteto, Pavol Hammel, Kamil Peteraj, Radim Hladík nebo Vladimír Merta, ale i dalšími hudebními veličinami.
Na tento výjimečný koncert, který je příslibem
nevšedního uměleckého zážitku zakoupíte vstupenky za 160 Kč v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo za 200 Kč na místě před
koncertem.
Pavel Blaženín

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
září
4. 9.
5. 9.
5. 9.
6. 9.
6. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.
11. 9.
16. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
25. 9.
25. 9. –
2. 10.
28. 9.
30. 9.
říjen
1.10.
3. 10.
3. 10.
3. 10.
9. 10.

Buki Fest - hudební minifestival na památku Michala Bukoviče
Farmářské trhy – od 10.00 divadélko Baron Prášil, hraje Toymachine o.s.
Dobrý večer muzikálových duet
Radiofest Pro Černošice - Chinaski, Xindl X, Michal Hrůza, Jelen, Nebe
Den pro ženy – PROMĚNY - Volume II
Zasedání zastupitelstva
Setkání Černošic a Mokropes s Berounkou – prezentace knihy Vladimíra Douska spojené s přednáškou a promítáním archivních dobových fotografií.
Noc Sokoloven – prohlídka sokolovny, beseda, výstava…
Marián Varga - koncert
Degustace vinařství Jan Plaček (www.famelie.cz)
Farmářské trhy – od 10.00 dílnička pro děti s Kateřinou Beranovou na téma Ostrov objevů
Černošický běh – první ročník
PURPLE MANIA - koncert
„OTEVŘENO“ – volný večer, otevřeno pro všechny, co se chtějí v pátek sejít. Mojito night – akční drink.
Sezónní dýchánek – výstava v rámci oslav 900 let Černošic,
zahájení večer a v noci z 25. na 26. 9. v kopuli vily Tišnovských
Svatováclavský koncert v kostele – Pražští pěvci, varhaník Mikoláš Troupa a hráči Černošické komorní
filharmonie pod vedením Stanislava Mistra
Honza Jícha a přátelé - koncert

19.00, Club Kino
8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
20.00, Club Kino
od 14.00 SportPark Berounka
13.00, Club Kino
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino

Posezení u příležitosti svátku seniorů – akce pro seniory
Železná sobota - sběr železného odpadu a elektrospotřebičů, Sbor dobrovolných hasičů Černošice –
Mokropsy
Farmářské trhy – od 10.00 divadélko Jak se peče pohádka, hraje Cirkus Žebřík
Garage Sale – podzimní garážové prodeje
Mandolínový koncert Radima Zenkla – v rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry

14.00, DPS
Po celých Černošicích

Dobřichovická Alotria – 12. ročník festivalu historického šermu
Koncert operní pěvkyně Oldřišky Musilové a klavíristy Jaroslava Šarouna
Dny evropského dědictví na Sklace - V rámci akce se uskuteční na Skalce koncert klasické hudby a
vernisáže dvou výstav.
Koncert světové operní pěvkyně Anda-Louise Borgza
„BěhemTřebotovem“ – 2. ročník přespolního běhu pro nadační fond Dobrý Anděl
Bára Basiková se skupinou BasicBand
Radotínské Burčákobraní – ochutnávka, kulturní program

11.00-23.00, zámek Dobřichovice
Kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku
Barokní areál Skalka, Mníšek pod Brdy

17.00-21.00, Sokolovna
20.00, Clu Kino
19.00, Famelie - Rumunská 1165
8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
Od 13.00, u hřiště v Husově ul.
20.00, Club Kino
18.00, Club Kino
denně 10.00-18.00, vila Tišnovských
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
20.00, Club Kino

8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
od 10.00, po celých Černošicích
Club Kino

v okolí
září
5. 9.
5. 9.
5.-6. 9.
7. 9.
12. 9.
12. 9.
12. 9.
19. 9.
21. 9.
-12. 11.
23. 9.
26. 9.
26. 9.
26.-27. 9.

HoubyFest – nový houbařský festival s kulturně-gastronomickým programem
Výstava obrazů Jaroslava Papouška

17.00, zámek Dobřichovice
Třebotov
19.00, zahrada zámku Mníšek pod Brdy
Od 14.00, před radotínskou radnicí a na nám.
Sv. Petra a Pavla
Od 10.00, náměstí a Lesní divadlo Řevnice
Café Galerie Bím, Dobřichovice

Workshop a vernisáž výstavy výtvarných prací slyšících i sluchově postižených dětí
4. Mníšecké slavnosti piva – přehlídka malých pivovarů, koncert, soutěže pro děti i dospělé
Koncert hobojistky Dorothey Solničkové a klavíristy Jaroslava Šarouna
Karlštejnské vinobraní - Dvoudenní slavnost s bohatým programem za přítomnosti krále Karla IV. a jeho dvora

11.00, zámek Dobřichovice
od 11.00, před zámkem v Mníšku pod Brdy
Kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku
Od10.00, obec Karlštejn, louka za mostem, hrad
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Mandolínový
koncert
Radima Zenkla
Kdy: pátek 9. 10.
Kde: Club Kino
V rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry zavítá do černošického Club Kina
Radim Zenkl, který je známý především díky
hře na mandolínu a flétny, a Stanislav Barek,
hrající na kytaru.
Hudební dráha Radima Zenkla odstartovala
již v 80. letech. Tehdy působil v ostravských
skupinách Athabasca a Rozkol. V roce 1985
založil a vedl skupinu Tyrkys, která vyhrála ve
finále Porty v roce 1988. Výrazný zlom v jeho
hudební kariéře nastal jen o pár let později.
Od léta roku 1989 působí v USA. A již v roce
1992 zvítězil v prestižní celoamerické mandolínové soutěži s mezinárodní účastí 'Winfield
Mandolin Championship'.
Natočil pět sólových CD, spolupracoval
jako studiový hráč na více než 60 CD. Také
vynalezl speciální mandolínovou techniku, při
které nástroj zní jako dva nástroje současně.
Koncertně a studiově spolupracuje s hráči
nové akustické hudby jako je například Béla
Fleck, Jerry Garcia, David Grisman, Mike
Marshall, Jerry Douglas, Stanley Jordan
a další. Během návštěvy Irska v roce 1999
začal také hrát na tradiční irské píšťaly a postupně na další flétny z celého světa.
Radim se objevil na pódiích mnoha zemí
všech kontinentů a pravidelně také navštěvuje Českou republiku. Zde ho kromě sólových
vystoupení měli posluchači možnost slyšet ve
spolupráci s hráči a skupinami jako je třeba
Druhá tráva, Buty, Čechomor, Vlasta Redl,
Jiří Stivín, Hradišťan, Bratři Ebenové, Vladimír
Mišík, Karel Plíhal, Waldemar Matuška, Vladimír Merta a v televizních pořadech Na plovárně, Noc s Andělem a dalších.
Vstupné 150 Kč.

FOTO: MěÚ Černošice

-- Po čase do Černošic opět zavítá folkový zpěvák Honza Jícha. --

Honza Jícha a přátelé
Kdy: středa 30. 9. ve 20.00
Kde: Club Kino
Zveme vás na koncert jedinečného písničkáře!
Honza Jícha byl díky svým textům označen za
„jazykového démona“ či „slovní vulkán z Podbrdí“. A vzhledem ke svému paralelnímu působení na gymnáziu také za „zpívajícího profesora“.
V Černošicích koncertuje už tradičně, v místním
studiu 3bees také vzniklo jeho debutové album
Lůzr Frendly.
Jeho tvorba vychází z tradiční hudebnosti,
avšak sdělení jsou nadčasová. Sám říká: „Zlo-

řád světa nemá smysl kritizovat, lepší je se mu
vysmát“. Humor a vtip je přesně tím, co Honzu Jíchu odlišuje od folkového standardu a co
způsobuje, že se na jeho koncerty chodí lidé
především dobře bavit. Zapomeňte na vznešenou nudu instrumentálně precizní, leč ideově
vyšisované písničkářské řemeslničiny. Tady se
vám nabízí celý současný svět v hávu inteligentní
srandy, a to vše v hávu nevtíravé muziky podpořené virtuózním kontrabasem Jožky Mikulky
a houslemi Honzovy ženy Kláry.
Více informací najdete na www.honzajicha.
cz, Bandzone, Youtube. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: Jan Vlasák

Tisková
oprava
V popiscích u fotografií z Černošického karnevalu byla omylem zaměněna skupina Nevers
za Alotrium. V loňském roce
i letos vystupovala na Černošickém karnevalu skupina Nevers, společnost historických
aktivit, z.s. z Černošic.

Pavel Blaženín

Představení knihy „Setkání Černošic a Mokropes s Berounkou“
Kdy: čtvrtek 10. 9. v 19.00
Kde: Club Kino
V září vychází nová publikace s četnými fotografiemi našeho města, jeho obyvatel i okolí Berounky
od fotografa a kameramana Vladimíra Douska.
Jeho Setkání Černošic a Mokropes s Berounkou
je především obrazovým vyprávěním o tom, jak se
zde a kolem dolního toku Berounky na začátku minulého století začalo s výstavbou letních vil a jak se
do nově vznikajících letovisek začali stěhovat zajímaví lidé. Už v té době se v našem městě usidluje
mnoho významných rodin, které tady po několik
generací bydlí dodnes. Prostřednictvím dobových
fotografií, osobních vzpomínek autora a jeho fotografií života okolo Berounky (plovárny, přívozy)
před námi vyvstává obraz pozvolné proměny dvou
obyčejných selských vesniček, které se během
jednoho století změnily v moderní městečko. Jediné, co stále zůstává a plyne dále v čase, je řeka
Berounka.
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O autorovi
Vladimír Dousek (*1942) pobýval od roku 1945
střídavě v Praze i Černošicích, kde také chodil do
místní obecné školy. Je absolventem FAMU, obor
kamera, 40 let pracoval v České televizi v redakci
literárně-dramatického vysílání. Celý život se průběžně věnuje fotografování krajiny, zejména okolí
Berounky, Českého krasu, ale i na Křivoklátsku
a Šumavě. Uspořádal řadu fotografických výstav.
V současnosti žije trvale v Mokropsích. Angažuje se v nově vznikající Černošické společnosti
letopisecké.
Setkání s knihou
Prezentace knihy proběhne ve čtvrtek 10.
září 2015 od 19 hodin v černošickém Club Kinu
jako vyprávění a promítání autora. Kniha vznikla ve spolupráci s Michalem Strejčkem (sazba
a grafická úprava) a mokropeskou tiskárnou JDS
s.r.o., a také díky nezištnému zapůjčení mnoha

rodinných fotografií od přátel a známých. Večer
je spojen s autogramiádou a kniha bude na místě
k zakoupení. Premiérové uvedení pořadu proběhlo letos v květnu v klubu Ferenc Futurista, kam se
všichni zájemci nevešli, proto jste srdečně zváni
na zářijové setkání!
Černošická společnost letopisecká
Tento večer je rovněž příležitostí, jak veřejnosti blíže představit Černošickou společnost
letopiseckou, neboť jednou z činností letopisců
je upevňování a šíření povědomí o zdejší historii
a kultuře, například prostřednictvím vydávání publikací a jejich veřejnou prezentací.
Pořad je také malým příspěvkem autora i společnosti k 900letému výročí první doložené zmínky o Černošicích.
Simona Kysilková Šnajperková
www.facebook.com/letopisciCernosice
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Dobřichovický festival historického šermu klepe na dveře
Kdy: sobota 5. 9., 11.00-23.00
Kde: břeh Berounky pod Dobřichovickým
zámkem
Festival historického šermu, hudby a tance „Dobřichovická Alotria“ se již po dvanácté odehraje v podzámčí dobřichovického zámku. Těšit se můžete na
klasická šermířská a taneční vystoupení. „Vystoupí
okolo 15 souborů historického šermu z celé České republiky, například Artus Thor, Vae Victus, Balteus, Bellatores, Fuente Ovejuna, Lepus, Manus
Regis, Reginleif společně pořádající skupina Alotrium, a další,“ vyjmenovává organizátor akce Josef
Kutílek ze skupiny historického šermu Alotrium. „To
vše přispěje k jedinečné historické atmosféře s dobovými kulisami a k příjemně strávenému odpoledni pro naše návštěvníky.“
Připravené jsou totiž i komentované ukázky sportovního šermu v podání špičkových šermířů z oddílu USK Praha, kde se zájemci můžou na vlastní
uši a oči přesvědčit, že i šerm má svá jasná pravidla. Chybět nebude ani historické tržiště, tradičně

přizpůsobené dětem – k dispozici bude dětská lukostřelba, malování na obličej či historický, ručně
poháněný kolotoč. K dostání budou ručně vyráběné a malované štíty a meče pro malé bojovníky.
„A kdyby na návštěvníky přišla únava, máme pro ně
dobové i současné občerstvení,“ připomíná organizátor akce Josef Kutílek ze skupiny historického
šermu Alotrium.
V hudebním bloku vystoupí již tradiční host festivalu - australská zpěvačka Beth A. Cooper, která
interpretuje nejen australské lidovky. Dalším hostem bude jihomoravská folkrocková skupina Tempus, jejíž tvorba nese zřetelnou inspiraci hudbou
Blackmore´s Night. „Celá akce pak bude zakončena večer okolo půl desáté fireshow v podání skupiny Inspiro a Ohnivé Růže,“ dodává Josef Kutílek.
Více informací najdete na stránkách akce www.
alotria.web-rychle.cz a www.alotrium.cz. Vstupné:
dospělí 100 Kč, mládež 50 Kč, děti do výše meče
zdarma.
Dana Jakešová

FOTO: Eva Pinďáková

-- Letos na festivalu vystoupí okolo 15 skupin
historického šermu z celé republiky. --

Největší houbařský festival v Čechách
aneb zábava pro celou rodinu
Kdy: s obota 19. 9. od 10.00 (závod v houbaření již v 7.00)
Kde: Řevnice – náměstí, kino, Lesní divadlo
a přilehlé lesy
Co Čech, to houbař! Tak proč to neoslavit. Festival nabídne bohatý, kulturně-gastronomický
program zaměřený na fenomén houbaření. Na
náměstí bude probíhat pestrá přehlídka pokrmů
z hub a lesních plodů. A také si zde budete moct
koupit vše potřebné pro houbaření a kempování.
Každý, bez rozdílu věku, si tu může opéct buřta a zúčastnit se prvního ročníku Mistrovství ČR
o nejkrásnější řez do buřtu na opékání.
V řevnickém kině pak budou od 10 hodin probíhat projekce filmů o houbaření a houbách včetně seriálu ČT Na Houby. Od 13 hodin se zde pak
uskuteční beseda s režisérem Tomášem Vorlem,
o houbách, přírodě a jeho „cestě z města“
(vstupné 50 Kč). V Lesním divadle od 15 hodin

FOTO: archiv umělců

-- Při večeru zazní písně z muzikálů jako
Fantom opery či Miss Saigon. --

vystoupí Kašpárek v rohlíku, Petr Nikl a Václav
Koubek (vstupenky i v předprodeji). V areálu divadla proběhne i dětský karneval. Soutěž o nejhezčí masku houby či lesní pohádkové postavy
samozřejmě nebude chybět. „Bouda“ u vlakového nádraží pak bude patřit výstavě děl Tomáše
Hlavenky inspirovaných houbami a osvětové výstavě hub s mykologickou poradnou.
A co by to bylo za houbařskou akci, kde by se
nesbíraly houby – a rovnou v houbařském závodu. Na ten si ovšem budete muset přivstat. Závod v houbaření totiž odstartuje již v 7 hodin ráno
v přilehlých Brdských lesích. Zájemci se mohou
přihlásit na info@foodevent.cz nebo telefonicky
na 776 312 538.
Více o festivalu na www.facebook.com/houbyfest. Předprodej vstupenek www.smsticket.cz,
MKS Řevnice.
Dana Jakešová

Muzikálové Duety
Kdy: pátek 5. 9. v 20.00
Kde: Club Kino
Město Černošice Vás zve na pořad nazvaný
DOBRÝ VEČER MUZIKÁLOVÝCH DUET. Tentokrát jsme vybrali písně z takových muzikálů jako
Fantom opery, Miss Saigon, Divotvorný hrnec,
Aspekty lásky, Pomáda či West Side Story v neposlední řadě. Program je komentovaný konferenciérem a spojující myšlenkou je téma lásky za
horkých letních nocí. Jednotlivé skvosty světové
muzikálové literatury zazní v podání Anny Dushkinové (soprán), Vladimíra Franty (baryton) a Světlany Melnikové (klavír). Přijďte si vyslechnout krásné
písničky z muzikálů a posoudit, zda budou působit
v komorním obsazení a prezentované v Černošicích, vzdálených 6 575 km od Broadwaye (New
York) a 9 584 km od Hollywoodu, podobně přesvědčivě jako ve svém autentickém prostředí.
Pavel Blaženín

Program září 2015
Kdy: 6. 9. od 13.00
Den pro ženy – PROMĚNY - Volume II
Milé dámy, zveme vás na odpoledne pouze pro
vás. Do péče si vás vezme kosmetická poradkyně, připraví vaši pleť a poradí vám s péčí o ni,
vizážistka z vás vykouzlí ženu, kterou jste vždy
chtěla být, kadeřnice upraví váš účes a to vše
zachytí profesionální fotograf. Jako bonus si spolu s fotkami odnesete poukaz na Kolagenovou
kúru. Přijďte si s námi užít nezapomenutelné odpoledne jen pro vás. (Je nutné se předem objednat na tel. 736 541 206 Magda.) Cena 690 Kč
(kadeřnice, vizážistka, příprava pleti, fotograf).
Kdy: 10. 9. v 19.00
Setkání Černošic a Mokropes s Berounkou
Slavnostní prezentace knihy „Setkání Černošic
a Mokropes s Berounkou“ fotografa a kameramana pana Vladimíra Douska spojené s přednáškou a promítáním archivních dobových fotografií.
Prezentace je spojena s autogramiádou autora,
knihu můžete na místě zakoupit. Vstup zdarma.
Kdy: 19. 9. ve 20.00
PURPLE MANIA - koncert
Deep Purple Tribute Band &Easy Ride through
the history of rock (Whitesnake, Led Zeppelin,
ZZ-top, The Beatles, Cream).
Výborná muzika v podání výborných muzikantů.
Členové kapely: Štěpán Klapka – keyboards,
Ivo Štěpánek – drums, percussions, Petr Pilař
– bassguitar, Martin Pála – guitar, Alex McBeat
– voc. Vstup 80 Kč.
Kdy: 25. 9. v 18.00
„OTEVŘENO“
Volný večer - otevřeno pro všechny, co se chtějí
v pátek sejít. Mojito night – akční drink.
+ Abiturientský večer Gymnázia Radotín.
Vstupné zdarma.
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Sezónní dýchánek

-- Taneční a hudební vystoupení, šerm, divadélka a mnohá další zábava
– taková byla letošní Mariánská pouť. --

Kdy: 25. 9. – 2. 10.
Kde: kopule a interiér vily Tišnovských
(Karlštejnská 259)
Sledujte kopuli vily Tišnovských. Večer a v noci
z pátku 25. 9. na sobotu 26. 9. bude opět svítit!
Přijďte usnout a následně posnídat v artistické
výtvarné instalaci v interiérech vily. Rozmístili ji pro
Vás Petr Nikl, Jiří Kovanda, Kurt Gebauer, Lenka
Klodová, Lucie Nepasická, Helena Sequens a Adam
Stanko, Markéta Jáchymová, Matěj Ali Ali, Veronika
Hilská, Dáša Šubrtova, Hanele Poislová, Marie Hladíková, Ludmila Smejkalová, Petr Králík, Petr Kubín.
S DJ Johanou Švarcovou si budete moct i zatančit.
A bar pod svícnem vám nabídne tmavý chléb, polévku, šampaňské nebo třeba ořechovku.
Následně bude možné instalaci, která je součástí oslav 900 let od vzniku Černošic, zhlédnout ještě
po celý další týden - od pondělka 28. 9. do pátku
2. 10. vždy od 10 do 18 hod.
Hana Poislová

Běh pro
Dobrého anděla

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
Nejlepší světové čtení – zkrácená verze nejlepších románů současných autorů populární literatury. Kniha obsahuje romány: Gross, A. - Modrá
zóna, Reidová, C. - Annie v plné parádě, Child, L.
- Nemáš co ztratit a McKinley, T. - Letní bouřka;
BROWN, Sandra: Nízký tlak – společenský
román;
ENGER, Thomas: Horká půda – švédská krimi;
FRENCH, Tana: Místo pro tajnosti – napínavý
příběh o přátelství, věrnosti, krutosti dívčího kolektivu a touze vzepřít se uniformě;
HANKA, Zdeněk: Severně od šedesáté páté –
strhující psychologické drama je inspirováno autentickými lidskými charaktery;
HAUSEROVÁ, Eva: Noc v mejdlovarně - tři ženy
bývaly v mládí, v normalizačních sedmdesátých letech, nerozlučné kamarádky. Po letech se setkávají v bytě jedné z nich, Dory a poklidné popovídání
u kafíčka o životě a dětech se jim naprosto vymkne
z rukou,
KELTU, Katja: Porodní bába - román odehrávající
se v létě 1944 v oblasti Pečenja na severu Finska
v období laponské války;
KLEVISOVÁ, Michaela: Ostrov šedých mnichů
- český detektivní román;
KRÁTKÝ, Radovan: Bubáci, aneb, Malý pří-
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rodopis duchů, přízraků a strašidel - svérázná
encyklopedie, přinášející vyčerpávající přehled
strašidel na našem území, je určena nejen pro děti
a mládež;
MURAKAMI, Haruki: Bezbarvý Cukuru Tazaki
a jeho léta putování - psychologický román;
RIDDIE, A. G.: Atlantský gen - vědeckofantastický román;
SAMEŠOVÁ, Venuše: Venuše Samešová - kniha vypráví o životě krásné míšenky v normalizační
Praze, i o tom, co se dělo v domě Jiřího Muchy na
Hradčanech;
VANĚČEK, Jan: Vejrovské humoresky - humorné povídky;
VITALE, Serena: Puškinův knoflík - dokumentární román, jehož takřka detektivní zápletkou jsou
okolnosti vedoucí v lednu 1837 k osudnému souboji básníka s jeho švagrem;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Zločin na Bezdězu historická detektivka
Pro děti a mládež:
BREZINA, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů - Netvor z hlubin - tygří parta řeší záhadu vodní
nestvůry, kniha obsahuje lupu, s níž se čtenáři můžou stát účastníky pátrání;
FUČÍKOVÁ, Renáta: Obrazy ze Starého záko-

Kdy: sobota 12. 9.
Kde: Třebotov
„BěhemTřebotovem“ – to je název již 2. ročníku přespolního běhu pro nadační fond DOBRÝ
ANDĚL. Budeme se těšit na všechny rekreační
i profesionální běžce. Věříme, že i tento ročník
bude úspěšný jako ten loňský, kterého se zúčastnilo na 100 závodníků včetně dětí a podpořilo tak ty, kteří běhat nemohou. Veškeré informace najdete na www.behemtrebotovem.cz.
Naďa Lukášová
na - bohatě ilustrovaná autorská knížka Renáty
Fučíkové přibližuje současným jazykem starodávné
příběhy z Levanty, Mezopotánie a Egypta. Ilustrace
osloví dětské i dospělé čtenáře, přiblíží jim starověký svět;
JOHNSON, Rebecca: Julinka a její zvířátka.
Nezbedný koník - pro děti od deseti let, o holčičce, která se chce stát zvěrolékařkou;
KROLUPPEROVÁ, Daniela: Zločin na Starém
městě Pražském - dobrodružný detektivní román;
MÍKOVÁ, Marta: Škvíry - čtivý příběh pro čtenáře
od deseti let;
STEKLAČ, Vojtěch: Dobrodružství mořských
vlků - komiks;
ŽIŠKA, Pavel: O botě, která si šlapala na jazyk
- pestrá čítanka pohádek a veselých básniček pro
mladší čtenáře.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00–11.30
Středa:
9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek:
9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo
na www.naseknihovna.cz/cernosice

